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النحوية التدريبات 

1- أيُّ الجمل اآلتية تشتمل عىل ألف الوصل وهمزة القطع؟
)ب( العفو من ِشيَم الكبار            )أ( أحب وطني وأسعى إىل تطويره   

)د( أول الَحزْم املشورة )ج( بالعلم تعلو الشعوب وتسود    
2-  أيُّ فعل من األفعال اآلتية مبدوء بهمزة قطع؟

)ج( انتفى      )د( أفكر )أ( استمرَّ     )ب( ارتقى  
3-  »أمين الله النرصن ألحق«. ما الجملة التي ورد فيها تصويب أخطاء الجملة السابقة؟

)ب( امين الله النرصن ألحق  )أ( أمين الله آلنرصن ألحق     
)د( أمين الله ألنرصن الحق )ج( امين الله ألنرصن الحق      

4- »ازرع الخري، وأكرم الضيف«. َصنِّف الفعلني يف الجملة السابقة من حيث نوع الهمزة يف بداية كلٍّ منهام: 
)أ( أمر الثاليث مبدوء بألف وصل، أمر الرباعي مبدوء بهمزة قطع  

)ب( أمر الثاليث مبدوء بهمزة قطع، أمر الرباعي مبدوء بألف وصل
)ج( ماٍض ثاليث مبدوء بهمزة قطع، ماٍض رباعي مبدوء بهمزة قطع  

)د( ماٍض ثاليث مبدوء بألف وصل، ماٍض رباعي مبدوء بألف وصل
5- »من شعراء العرص الجاهيل.......«. أكمل الجملة مبا يُناِسبها مامَّ يأيت: 

)د( أَمرؤ القيس )ب( إِمرؤ القيس   )ج( امرؤ القيس   )أ( أُمرؤ القيس  
6- »ينترص الحق عىل الباطل«. ما الصورة الصحيحة للفعل الوارد يف الجملة عند تحويله إىل فعل ماٍض؟

)د( نرََصَ )ب( انْترََصَ   )ج( نَاَصَ       )أ( إنْترََصَ   
7- »من استمسك بالحق فاز«. ملاذا كُِتَبْت كلمة »استمسك« بألف وصل؟

)د( ألنها ماٍض خاميس )ج( ألنها مصدر السدايس  )ب( ألنها ماٍض سدايس  )أ( ألنها أمر السدايس  
« بهمزة قطع؟  8- كلمة »إالَّ

)د( ألنها اسم )ج( ألنها حرف                 )ب( ألنها فعل   )أ( ألنها مصدر  
9- »امنح أخاك الثقة«. ملاذا كُِتَبْت كلمة »امنح« بألف وصل؟

)د( ألنها أمر الثاليث )ج( ألنها أمر الرباعي   )ب( ألنها ماٍض ثاليث   )أ( ألنها مصدر الثاليث  
10- »يُخفِّف الدواء آالم املريض«. ُرِسَم املد عىل األلف يف »آالم« ألن الكلمة: 

)ب( تبدأ بألف وصل  )أ( تبدأ بهمزتني؛ األوىل مفتوحة والثانية ساكنة            
)د( تبدأ بهمزة بعدها ألف )ج( تبدأ بهمزة قطع           

11- »يا ابنايئ، ازيلوا أالم االبرياء«. عنيِّ الجملة التي فيها تصويب األخطاء يف الجملة السابقة:
)ب( يا أبنايئ، أزيلوا آالم األبرياء     )أ( يا ابنايئ، أزيلوا آالم االبرياء    

)د( يا أبنايئ، ازيلوا أالم األبرياء )ج( يا أبنايئ، ازيلوا أالم األبرياء    
طة يف كلمة »أفئدة« عىل نربة؟  12- ملاذا جاءت الهمزة املُتوسِّ

)د( ألن ما قبلها مكسور )ج( ألن ما قبلها مفتوح  )ب( ألنها ساكنة   )أ( ألنها مكسورة  
13- أيُّ الكلامت اآلتية تحوي همزة مكسورة ما قبلها مفتوح؟  

)د( أسئلة )ب( قائل    )ج( سئل    )أ( رئيس   
14- أيُّ الكلامت اآلتية مل تشتمل عىل همزة مضمومة ما قبلها مضموم؟ 

)د( تكافؤهم )ج( لؤلؤه          )ب( جزاؤهم   )أ( تباطؤه        
15- أيُّ الكلامت اآلتية ال ُتثِّل رسم الهمزة عىل ياء ألنها ساكنة وما قبلها مكسور؟

)د( برئ )ج( ائتالف        )ب( اطمئنان    )أ( تعبئة      
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16- ما الكلمة التي ُتاثِل كلمة »امرأة« يف سبب رسم همزتها عىل ألف؟ 
)د( رأى )ج( فأس     )ب( فجأة    )أ( مسألة   

طة مفتوحة ما قبلها مكسور: 17- عنيِّ الجملة التي وردت فيها كلمة بها همزة ُمتوسِّ
)ب( عىل الحكومة أن تهتم بكلِّ فئات الشعب )أ( سأل املمكن املستحيل: أين تُِقيم؟ فأجابه: يف أحالم العاجز 

)د( املحافظة عىل البيئة عنرص مهم للصحة الجيدة  )ج( العجوز والبحر من أشهر مؤلفات الكاتب همنجواي 
18- ما الكلمة التي ُتاثِل كلمة »رؤيا« يف سبب رسم همزتها عىل واو؟ 

)د( تؤجِّل )ج( خطؤه         )ب( بؤس     )أ( حياؤه               
طة ساكنة ما قبلها مفتوح؟ 19- أيُّ الجمل اآلتية تخلو من كلمة بها همزة ُمتوسِّ

)ب( رأس الحكمة مخافة الله تعاىل )أ( كلُّ إنسان يتأثَّر بأصحابه وزمالئه            
)د( الفأس واملحراث من أدوات الزراعة القدمية  )ج( يُقام كأس العامل لكرة القدم كلَّ أربع سنوات              

20- أيُّ الكلامت اآلتية ُتثِّل رسم الهمزة عىل ياء ألنها مفتوحة وما قبلها مكسور؟ 
)د( هيئة )ج( مسئول        )ب( تنئ    )أ( رئة                

21- أيُّ الجمل اآلتية تحوي كلمًة تنتهي بتاء مربوطة؟ 
)ب( مشيت بهدوء ُمتنزًِّها  )أ( ترشيد استهالك املياه صار أمرًا الزًما          

)د( كلُّ إنسان يبني مستقبله بعرقه وجهده )ج( اشرتيت السيارة بسعر ُمناِسب                 
د يف أيَِّة حالة من الحاالت اآلتية تُنطَق التاء املربوطة »هاًء«:  22- يف كلمة »الطليعة«، حدِّ

)د( املَد )ج( الَوْصل     )ب( الَوقْف   )أ( الَحْذف         
23-  التاء التي تُنطَق هاًء ساكنة عند الوقف عليها بالسكون ولكنها تُكَتب تاًء هي: 

)أ( تاء املضارعة          )ب( التاء املربوطة                )ج( التاء املربوطة والتاء املفتوحة    )د( التاء املفتوحة
24- إذا اتصل االسم املنتهي بالتاء املربوطة بضمري، فإن التاء:

)د( تُحَذف من آِخر االسم )ج( تُْقلَب هاًء مربوطة  )ب( تُرَْسم مفتوحًة   )أ( تَبَْقى تاًء مربوطة  
25- ما الكلمة التي تنتهي بهاء مربوطة من هذه الخيارات؟

)د( كَتَبَت )ج( هناك               )ب( كِتَابَة    )أ( كِتَابُه            
26- إذا أُْسِنَد الفعل املنتهي باأللف اللينة التي ُرِسَمت عىل صورة ياء »ى« إىل ضمري متصل، فإن األلف:

)د( تُرَْسم قامئًة )ج( تُْحَذف          )أ( تُْقلَب همزةً    )ب( تَبَْقى مرسومًة عىل صورة ياء 
27- »يُحِيي املطرب الحفل الفني«. عند تحويل الفعل يف الجملة السابقة إىل املايض يُكَتب: 

)د( أحيا )ج( أحيى       )ب( َحيَا     )أ( َحيَّا         
28- ما الجملة التي تحوي اساًم ينتهي بألف لينة ُرِسَمت رساًم صحيًحا من الجمل اآلتية؟

)ب( كََفى الله املؤمنني رش القتال    )أ( يجب الحرص عىل موارد البيئة   
)د( أنت الَحَكم املُرْتََضا بني الناس )ج( نسري عىل ُخطَا السلف الصالح   

29- إذا اتصلت »ما« االستفهامية بآِخر حرف الجر »عىل«، فإن الرسم الصحيح للرتكيب هو: 
)د( َعالَما )ج( عالَم    )ب( َعاَلَمة    )أ( عىل ما  

30- أيُّ فعل من األفعال اآلتية ُرِسَمت فيها األلف اللينة رساًم غري صحيًحا؟
)د( بََنى )ج( يحيا    )ب( أفنى    )أ( أهدا   

31- ما وزن الفعل يف جملة »الطالبات يرجون النجاح من الله« ؟
)د( يعلون )ج( يفعلون   )ب( يفعون   )أ( يفُعلَن   

32- أيُّ الكلامت اآلتية تنتهي بواو أصلية؟
)د( مل يرضوا )ج( يسارعون   )ب( معلمون   )أ( يصبو   
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33- »الشكر، العلم، الصوم، الناس، الظالم«  أيُّ الكلامت السابقة المها قمرية؟  
)د( الظالم )ج( الصوم          )ب( العلم     )أ( الشكر        

34- أيُّ الجمل اآلتية بها كلامت تبدأ بالالم الشمسية؟
)ب( األمانة ُخلُق حميد   )أ( خري الكالم ما قلَّ ودلَّ         

)د( بالعمل يُحقِّق اإلنسان ما يريد )ج( النَّجاح والتَّوفيق حليف كلِّ ُمثاِبر     
35-  أيُّ الجمل اآلتية بها كلمة تبدأ بالالم القمرية؟

)ب( يف التأين السالمة  )أ( القناعة كنز ال يفنى    
)د( السعادة ال تُشرتَى بكنوز الدنيا )ج( الرثوات الطبيعية هبة عظيمة للناس    

36- ما نوع الالم يف الكلامت: »الوقت، الرحمة، القلب، النجاة« عىل الرتتيب؟
)ب( شمسية، شمسية، قمرية، قمرية   )أ( شمسية، قمرية، شمسية، قمرية     

)د( قمرية، قمرية، شمسية، شمسية )ج( قمرية، شمسية، قمرية، شمسية     
، الربكة«. أيُّ الكلامت السابقة المها شمسية؟   37- »الحسنة، السيئة، املعروف، الَيمُّ

)د( الحسنة )ج( اليَمُّ      )ب( املعروف     )أ( السيئة           
38-  »عنيَّ ُعمُر بن الخطاب عمَرو بن العاص والًيا عىل مرص«ملاذا ِزيَدت الواو يف »عمرو« يف املثال السابق؟

)ج( ألنَّها منصوبة غري منونة      )د( ألنها مرفوعة )ب( ألنها منونة   )أ( ألنها غري منصوبة  
39- أيُّ أنواع الواو يف الكلامت اآلتية واو الجامعة؟  

)د( يرجو )ج( قالوا    )ب( منتبهون       )أ( يدعو       
ون، يرجو«. أيُّ كلمة من الكلامت السابقة ال تحوي واو الجامعة؟ 40- »انتبهوا، استفادوا، يستعدُّ

)د( انتبهوا ون   )ب( استفادوا   )ج( يستعدُّ )أ( يرجو   
41- »املهمل دروسه لن يحقق النجاح. اسم الفاعل »املهمل« َعِمل َعَمل فعله ألنه :

)د( اعتمد عىل نفي )ب( وقع حااًل  )ج( معرف بـ »أل«   )أ(  اعتمد عىل استفهام 
42- »يا فاعاًل الخري أبرش. اسم الفاعل »فاعاًل« َعِمل َعَمل فعله ألنه دل عىل الحال واالستقبال و:

)د( اعتمد عىل موصوف )ج( اعتمد عىل استفهام  )ب( اعتمد عىل نفي    )أ(  وقع منادى  
43- »جنودنا قلوبهم ممتلئة بالشجاعة. اسم الفاعل »ممتلئة« َمُصوغ من فعل: 

)د( سدايس )ج( خاميس   )ب( ثاليث    )أ( رباعي   
44- ُصغ أسامء الفاعلني من األفعال »تََعلََّم، تََعاَمَل، استقاَم«:

)ب( عالِم، ُمتعاِمل، ُمستِقيم  )أ( متعلِّم، ُمتعاِمل، ُمستِقيم    
)د( ُمعلِّم، ُمعاِمل، ُمستِقيم )ج( متعلِّم، عاِمل، ُمِقيم    

45- »ما أجمل أن نحافظ عىل بيئتنا صافية من التلوث!«. ما الفعل الذي اشُتق منه اسم الفاعل »صافية« ؟
)د( صفا )ب( صاَف    )ج( وصف   ى    )أ( صفَّ

46- ُصغ أسامء الفاعلني من األفعال »َوَجد، يلعب، ارشب«:
)ب( واجد، العب، شارب  )أ( موجود، لعوب، رشاب    
)د( وجود، العب، رشاب )ج( واجد، لعبة، مرشوب    

47- أيُّ الجمل اآلتية تشتمل عىل اسم فاعل من الفعل »َعِمَل«؟
)ب( ما زال العامل أهم عنرص يف عملية التصنيع )أ( العاملة يف بالدنا تحتاج إىل تدريب وعناية  

)د( عاَمل املوظف الناس بالحسنى )ج( عاِمل الناس مبا تحب أن يعاملوك           
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48- ُصغ اسم الفاعل من الفعل »باع«: 
)د( مبياع )ج( بائع    )ب( بيَّاع     )أ( مبيع    

 :» 49- ُصغ اسَمي الفاعل من الفعلني »أمر، َعدَّ
)د( أامر، ُمَعدٌّ )ج( أامر، معيد   )ب( آِمر، ُمِعدٌّ   )أ( آِمر، عادٌّ  

50- »إن تقوى الله زاد يعصم املؤمن«. هاِت اسم الفاعل من الفعل الوارد يف الجملة: 
)د( معصوم )ج( َمَعاِصم   )ب( عاصم   )أ( ِمْعَصم   

51- أيُّ جملة من الجمل اآلتية تشتمل عىل صيغة مبالغة؟
اب )ب( إنَّ حديث املعلم حديث َجذَّ )أ( الورد جاِذب للفراشات    

)د( جاَذَب الطالب املعلم أطراف الحديث )ج( هذه اللوحة الكبرية جاِذبة للزوار   
52- »اإلنسان الرشيف يَِقظ ضمريه«. ما الذي اعتمدت عليه صيغة املبالغة »يَِقظ« لتعمل َعَمل فعلها؟

)د( مبتدأ )ج( استفهام   )ب( نفي    )أ( موصوف  
ْت منه صيغة املبالغة »مقدام«؟ 53- »القائد مقدام يف املعركة«. ما الفعل الذي اشُتقَّ

)د( قَِدم )ج( أَقَْدَم       م    )ب( تقدَّ م    )أ( قَدَّ
54- »الطالب َفِهٌم دروسه شاكر ُمعلِِّميِه«. ما وزن صيغة املبالغة الواردة يف الجملة؟ 

ال )د( فَعَّ )ج( فاِعل    )ب( ِمْفَعال   )أ( فَِعل   
55- »الَحُسود ال يسود«. حوِّْل صيغة املبالغة الواردة يف الجملة إىل اسم فاعل:

)د( املحسود ال يسود )ج( الَحُسود غري سائد  اد ليس بسائد  )ب( الَحسَّ )أ( الحاِسد ال يسود  
56- »ال تكن جازًعا عند الشدائد«. حوِّل اسم الفاعل الوارد يف الجملة إىل صيغة مبالغة:

)د( َجزًَعا )ج( َجزُوًعا   )ب( ُجزَاًعا   )أ( َمْجزُوًعا  
ا ِمْعوان ملن يصاحبه«. هات اسم الفاعل من صيغة املبالغة الواردة يف الجملة: 57- »اإلنسان املخلص حقًّ

)د( ُمِعني )ج( ُمَعنيِّ    )ب( ُمعاِون   )أ( َعائِن   
58- »كلب َجوَّال خري من أسد رابض«. استخِرْج صيغة املبالغة الواردة يف الجملة:

)د( كلب )ج( جوَّال    )ب( أسد    )أ( رابض   
59- عنيِّ صيغة املبالغة الواردة يف قول الشاعر: وعاجز الرأي ِمْضياع لفرصته ... حتى إذا فات أمٌر عاتب القدرا.

)د( القدرا )ج( أمٌر    )ب( ِمْضياع   )أ( عاجز   
. ا له ما من صداقته بدُّ د صيغة املبالغة الواردة يف قول الشاعر: ومن نكد الدنيا عىل الحر أن يرى .. عدوًّ 60- حدِّ

ا )د( عدوًّ )ج( نكد       )أ( الدنيا    )ب( الحر   
61- ما الفعل الذي اشُتق منه اسم املفعول »ُمستخَرج«؟

)د( استُخِرج )ج( استَخَرج   )ب( أُخِرج    )أ( أَخَرج     
62- ما الفعل الذي اشُتق منه اسم املفعول »مسموع«؟

)د( َسِمع )ج( ُسِمع      )ب( أسمعَ   ع    )أ( سمَّ
63- »البضاعة املباعة ال ترد وال تستبدل«. ما تصويب كلمة املباعة يف الجملة؟

)د( املبيعة )ج( املبتاعة   )ب( املبايعة   )أ( املبيوعة  
د اسم املفعول يف الجملة: 64- »علينا املحافظة عىل املوارد واملقدرات الطبيعية من املستعمرين واملخربني«. حدِّ

)د( املستعمرين )ج( املقدرات   )ب( املوارد   )أ( املخربني  
65- ميِّز الجملة التي ورد فيها اسم مفعول من فعل غري ثاليث:

)ب( الواقع املعيش به كثري من التحديات )أ( املحارب معروف بشجاعته    
)د( الحاكم منوطة به رعاية شعبه ب يعرف قدر نفسه     )ج( املُهذَّ
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66- ما الجملة التي ورد فيها اسم املفعول من الفعل »ُدِعَي«؟
)ب( هذا الرجل َمدعوٌّ إىل الحفل  عى عليه       )أ( دافع املحامي عن املُدَّ

)د( الجندي مستدعى للدفاع عن الوطن )ج( التقيُت صديقي يف مدعاة رجل صالح            
67- ما اسم املفعول املشتق من فعل ثاليث أجوف فيام يأيت؟

)د( مأخوذ )ج( مبنيٌّ    )ب( َمُقول    )أ( مرجوٌّ   
68- يعمل اسم املفعول النكرة إذا دل عىل الحال أو االستقبال، وُسِبَق باسم هو حال منه. ما الجملة التي ُتثِّل ذلك؟

)ب( املستشار مؤمتن؛ فأخلص يف مشورتك )أ( ما مذاعة املباراة اليوم        
)د( هذا الدرس مستفاد منه كثريًا )ج( أحب الرجل مقبواًل رأيه                   

د املحل اإلعرايب لشبه الجملة »عليه« يف جملة »الله هو املُتوكَّل عليه يف كلِّ األمور«: 69- حدِّ
)د( يف محل رفع خرب )ج( يف محل رفع نائب فاعل  )ب( يف محل رفع فاعل  )أ( يف محل رفع نعت  

70- »العمل الجديد ُمنرصَف إليه غًدا«. أيٌّ من اآليت يعتمد عليه اسم املفعول مع داللته عىل االستقبال للعمل عمل فعله؟
)د( مبتدأ )ج( موصوف   )ب( نفي    )أ( استفهام  

71- األفعال اآلتية ال يُصاغ منها اسم تفضيل، إالَّ فعاًل واحًدا هو:
)د( دقَّ )ج( صار             )ب( فَِنَي    )أ( بئس            

د حالة اسم التفضيل وحكمه يف الجملة السابقة: 72- »املُخلِصون يف عملهم أنفع لوطنهم من املُتكاِسلني«. حدِّ
)أ( مضاف إىل معرفة، وحكمه يجوز فيه اإلفراد والتذكري أو املطابقة     

)ب( ُمجرَّد من »أل« واإلضافة، وحكمه اإلفراد والتذكري
ل     )ج( ُمقرتِن بــ »أل«، وحكمه مطابقته للُمفضَّ

)د( مضاف إىل نكرة، وحكمه اإلفراد والتذكري
د حالة اسم التفضيل وحكمه يف الجملة السابقة: 73- »التكنولوجيا أكرث املجاالت انتشاًرا يف العرص الحديث«. حدِّ

ل )أ( ُمجرَّد من »أل« واإلضافة، وحكمه اإلفراد والتذكري        )ب( ُمقرتِن بــ »أل«، وحكمه مطابقته للُمفضَّ
)ج( مضاف إىل نكرة، وحكمه اإلفراد والتذكري         )د( مضاف إىل معرفة، وحكمه يجوز فيه اإلفراد والتذكري أو املطابقة

74- »الفرقتان املتصفتان بالروح الرياضية أفضال فرقتني يف البطولة«. الجملة التي ال تَُعدُّ تصويًبا للخطأ الوارد يف الجملة هي:
)أ( الفرقتان املتصفتان بالروح الرياضية هام األفضل يف البطولة 

)ٍب( الفرقتان املتصفتان بالروح الرياضية أفضال الفرق يف البطولة
)ج( الفرقتان املتصفتان بالروح الرياضية أفضل الفرق يف البطولة 
)د( الفرقتان املتصفتان بالروح الرياضية أفضل فرقتني يف البطولة

ل يف النوع والعدد هي: 75- الجملة التي ُتثِّل مطابقة اسم التفضيل للُمفضَّ
بون إىل قلبي )ب( أحسن األصدقاء ُخلًُقا هم املُقرَّ )أ( العقاد وطه حسني من أعظم أدباء العرب  

)د( الهرم األكرب من عجائب الدنيا السبع  )ج( الحرية أعظم قيمة يحرص عليها كلُّ إنسان           
76- »الدول األكرب يف العامل تسعى إىل السالم«. الجملة التي تَُعدُّ تصويًبا للخطأ الوارد يف الجملة هي:

)ب( الدولة األكرب يف العامل تسعى إىل السالم )أ( الدول األكرب من غريها يف العامل تسعى إىل السالم     
)د( الدول الكربى يف العامل تسعى إىل السالم )ج( الدول األكابر يف العامل تسعى إىل السالم    

77- ميِّز الجملة التي تحتوي عىل اسم تفضيل فيام يأيت:
)ب( أصحاب املروءة هم املُتساِبقون إىل الخري )أ( أصحاب املروءة هم السبَّاقون إىل الخري    

)د( أصحاب املروءة هم السابقون إىل الخري )ج( أصحاب املروءة هم األسبقون إىل الخري     
78- »ذوو األخالق الحسنة أفاضل الناس«. أفاضل اسم تفضيل مشتق من: 

ل )د( تفضَّ ل    )ج( فضَّ )ب( فاَضل   )أ( فُضل   
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79- ما إعراب كلمة »الُعليا« يف جملة »برج خليفة ناطحة السحاب الُعليا يف العامل«؟
)د( نعت مجرور )ج( مبتدأ مرفوع    )ب( خرب مرفوع   )أ( نعت مرفوع  

80- ميِّز الجملة التي تحتوي عىل فعل غري مستوٍف لرشوط صياغة اسم التفضيل:
)ب( كرث مال التاجر الصدوق   )أ( تَِقلُّ درجات الحرارة يف فصل الخريف   

)د( نعم خلًقا الوفاء )ج( نفع املال الحالل صاحبه    
81- »الليل مرصد النجوم«. »مرصد« ُمشتق من فعل ثاليث، فام نوعه؟ 

)د( اسم مفعول )ج( اسم مكان   )ب( اسم زمان   )أ( اسم فاعل  
82- ملاذا جاء اسم املكان عىل وزن »َمْفِعل« يف جملة »املورد العذب كثري الزحام«؟

)ب( ألن فعله صحيح األول واآلِخر مضموم العني يف املضارع )أ( ألن فعله صحيح األول واآلِخر مكسور العني يف املضارع 
)د( ألن فعله معتل األول صحيح اآلِخر )ج( ألن فعله صحيح األول واآلِخر مفتوح العني يف املضارع 

83- ملاذا جاء اسم املكان عىل وزن »َمْفَعل« يف جملة »ويف األرض منأى للكريم عن األذى«؟
)ب( ألن فعله معتل اآلِخر )أ( ألن فعله مكسور العني يف املضارع       

)د( ألن فعله مضموم العني يف املضارع )ج( ألن فعله معتل األول صحيح اآلِخر        
84- »الصدر موطن األرسار«. »موطن« ُمشتق من فعل ثاليث، فام نوعه؟

)د( اسم زمان )ج( اسم مكان     )ب( اسم فاعل    )أ( اسم مفعول  
85- عنيِّ الجملة التي وردت فيها كلمة »مستقر« اسم زمان:

)ب( الصحراء مستَقرُّ أهل البادية )أ( االتفاقية مستَقرٌّ عليها من الجميع           
)د( يشعر اإلنسان مبستَقرٍّ آِمن بني أهله )ج( مستَقرُّ أفراد الرحلة فجرًا       

86- ميِّز الجملة التي ورد فيها اسم مكان من فعل رباعي:
)ب( ُمفتتَح املرشوع يف قلب املدينة )أ( الجبال ُمستخَرج املعادن      

)د( ُمصىلَّ السيدات يف جانب املسجد )ج( ال مهرب لألعداء أمام جنودنا       
87- عنيِّ الجملة التي ورد فيها اسم زمان من فعل ثاليث:

)ب( مستقبل أوالدنا أمانة يف أيدينا )أ( منتهى اليوم الدرايس بعد الظهر   
)د( ملتقى أهل الفكر واملثقفني عرًصا ن الطقس يف َمْقَدم الربيع           )ج( يتحسَّ

د نوع الفعل املشتق منه اسم املكان يف جملة »ملهى األطفال آِمن وُمجهَّز«: 88- حدِّ
)د( ثاليث )ج( خاميس   )ب( سدايس   )أ( رباعي   

89- أيُّ الجمل اآلتية تخلو من اسم زمان من الفعل الثاليث؟
)ب( مرىس سفن الصيد فجرًا )أ( زيارة املرىض واجبة          

)د( املساء مأوى الطيور إىل أعشاشها )ج( مرشق الشمس السادسة صباًحا             
90- عنيِّ الجملة التي ورد فيها اسم زمان عىل وزن »َمْفَعل«:

)ب( الشتاء مجمع مثار املوالح )أ( الظهرية مرصف التالميذ إىل بيوتهم         
)د( الربيع مقصد الباحثني عن جامل الطبيعة )ج( بعد غٍد مرجع أعضاء البعثة من مهمتها  

91- ُصغ اسم اآللة من الفعلني اآلتيني عىل الرتتيب: »طََحَن، َفَتَح«:
)د( طَْحن، َمْفتُوح )ج( طَاِحن، فتَّاح   )أ( َمطُْحون، فَاتِح            )ب( ِمطَْحَنة، ِمْفتَاح   

92- أيُّ الجمل اآلتية تشتمل عىل اسم آلة؟
)ب( اْشرَتََط البائع أموًرا جديدة لبيع سلعته )أ( حضورك َمرْشُوط بالتزامك                

)د( يستخدم الطبيب املرِْشَط يف عملياته )ج( ال بد أن تكون رُشُوط املعاهدة عادلة                
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93- ما أوزان أسامء اآللة للكلامت اآلتية عىل الرتتيب: »مصباح، منجل، مرباة«؟
)ج( ِمْفَعال، َمْفَعل، ِمْفَعلَة     )د( َمْفَعال، َمْفَعل، َمْفَعلَة ال، ِمْفَعل، ِمْفَعلَة  )ب( فَعَّ )أ( ِمْفَعال، ِمْفَعل، ِمْفَعلَة 

94- ما الفعل الذي اشُتقَّ منه اسم اآللة »ِمْغَزل«؟
)د( َغزََل )ج( تَغزََّل    )ب( َغازََل    )أ( َغزََّل   

95- ما اسم اآللة من الفعل »قاد«؟
)د( قَائِد )ج( ِمْقَود       )ب( ِقيَاَدة    )أ( َمُقود     

د وزن اسم اآللة يف الجملة السابقة: 96- »يُكربِّ املجهر الكائنات الدقيقة«. حدِّ
)د( َمْفُعول )ج( َمْفَعل    )أ( َمْفِعل    )ب( ِمْفَعل  

97- ما أنواع أسامء اآللة اآلتية عىل الرتتيب: »سكني، شاكوش، محراث«؟
)ج( جامد، جامد، مشتق      )د( جامد، مشتق، جامد )ب( مشتق، جامد، مشتق  )أ( جامد، مشتق، مشتق 

98- ما نوع املشتقات يف الجملة اآلتية: »علمُت أن الحفل مذاع َعرْبَ املذياع«؟
)د( اسم فاعل، اسم مفعول )ج( اسم مفعول، اسم تفضيل  )ب( اسم مفعول، اسم آلة  )أ( صيغة مبالغة، اسم فاعل 

د باملثقال أوزان املعادن واألحجار الكرمية«؟ 99- ما نوع املشتق »مثقال« يف جملة »تُحدَّ
)د( اسم مفعول )ج( صيغة مبالغة   )ب( اسم آلة   )أ( اسم فاعل  

100- ما عدد أسامء اآللة الواردة يف البيت اآليت: 
يُف َوالرُّمُح والقرْطاُس َوالَقلَـُم«:                  »الَخْيـُل َواللَّْيـُل َوالَبْيـداُء تَعرُِفنـي ..... . َوالسَّ

)د( أربعة أسامء )ب( سبعة أسامء   )ج( ستة أسامء   )أ( خمسة أسامء  
101- أيُّ األوزان اآلتية يأيت عليها مصدر الفعل »أهدى«؟

)د( ُمفاَعلة )ج( إفْعال    )ب( تَْفعلة   )أ( فُعلة   
102- للفعل »قاتََل« مصدران، فام هام؟

)د( قَتْل، ِقتال )ج( قَتْل، تقاتُل              )ب( ُمقاتَلة، تقاتُل   )أ( ِقتال، ُمقاتَلة  
103- أيُّ الجمل اآلتية ورد فيها مصدر الفعل »أوضح«؟ 

)ب( قام الطالب باستيضاح مسألة صُعبت عليه )أ( من أخالق النفوس السامية الرصاحة والوضوح               
)د( إيضاح الكالم يُسهِّل عىل الناس فَْهم املُراد )ج( حاِوْل دامئًا توضيح إجابتك خاصًة يف االختبارات         

104- أيُّ الجمل اآلتية تخلو من مصدر لفعل رباعي؟ 
)ب( احذر من تصديق كلِّ ما تسمع )أ( الصدق مفتاح كلِّ ُخلق حميد         

)د( معاداة العاقل خرٌي من ِصداق الجاهل )ج( مصادقة الصالحني تجلب الخري                  
105- عنيِّ الجملة التي ورد فيها مصدر لفعل رباعي:

)ب( اشتهر حاتم الطايئ بالكرم      )أ( إكرام الضيف واجب    
)د( كرامة اإلنسان تاج فوق رأسه )ج( معلمي من املُكرَّمني يف عيد العلم   

106- أيُّ املصادر اآلتية يَُعدُّ مصدًرا لفعل رباعي؟
)د( نرَْص )ج( ُزرْقة          )ب( ُمعاَملة   )أ( رُجوع       

107- ما الجملة التي تحوي مصدًرا عىل وزن ِفعالة؟
)ب( مُيِكن اصطناع البسمة، ولكن ال مُيِكن اصطناع السعادة )أ( صناعة يف اليد تحميك من فقٍر يف الغد  

مة بتصنيع الحاسبات اآللية )د( تهتم الدول املُتقدِّ )ج( ما أجمل أن تكتسب أصدقاء ال يعرفون التصنع !   
«؟ 108- عىل أيِّ األوزان يُصاغ مصدر الفعل »َخِضَ

)د( ِفعال )ج( فُعال    )ب( فََعالن   )أ( فُْعلة   
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109- ما مصدر الفعل »أقام«؟
)د( مقاومة )ج( تقويم    )ب( قيام    )أ( إقامة   

110- أيُّ املصادر اآلتية ال مُيثِّل وزن »ِفعال«؟
)د( صاخ )ج( جهاد    )ب( دفاع    )أ( خداع   

111- ما الفعل املصوغ منه املصدر الخاميس »تبعرُث«؟
)د( بْعرَث )ج( تعرثَّ    )ب( عرثَّ    )أ( تبعرَث   

112- أيُّ الجمل اآلتية ورد فيها مصدر لفعل خاميس؟
)ب( العلم هو سبيل التنمية للنهوض بالبالد )أ( القليل مع التدبري أبقى من الكثري مع التبذير        

)د( من املُخِجل التعرثُّ مرتني بالحجر نفسه )ج( يبارك الله للتاجر األمني يف تجارته        
ل«؟ 113- ما الجملة التي ورد بها مصدر لفعل سدايس عىل وزن »اْفِعالَّ

)ب( مال قرص الشمس إىل االحمرار قبل الغروب )أ( يف حاالت االضطرار يأمر القائد جنوده باالنسحاب       
)د( من أسباب سعادة اإلنسان شعوره باالطمئنان )ج( استغالل النفوذ جرمية يُعاِقب عليها القانون    

114- »أسفر االنفجاران عن وقوع خسائر كثرية«. ما إعراب »االنفجاران«؟
)د( مبتدأ مؤخر مرفوع )ج( خرب مرفوع   )ب( فاعل مرفوع   )أ( نائب فاعل مرفوع 

115- »إنَّ االستسالم للعدوان الغاشم ترفضه الشعوب الحرة«. ما إعراب كلمة »االْسِتْسالم«؟
)د( خرب إنَّ مرفوع )ج( اسم إنَّ منصوب   )ب( مبتدأ مرفوع   )أ( مفعول به منصوب 

116- ميِّز الجملة التي تحوي مصدر الفعل الخاميس »انتصف«:
)ب( اصطفاف الجنود يف الصباح كان رائًعا )أ( يعجبني اتصافك بالِحلم يف مواجهة املشكالت       

)د( تكون ذروة االزدحام عند انتصاف النهار )ج( حرص القايض عىل إنصاف املظلوم       
م«؟ 117- ما مصدر الفعل الخاميس »تقدَّ

)د( تقديم )ج( تقاُدم    م    )ب( تقدُّ )أ( تَقِدمة   
118- أيٌّ مامَّ يأيت ميثِّل مصدًرا لفعل خاميس عىل وزن »اْفِتَعال«؟

)د( إقرار )ج( احمرار         )ب( انحياز   )أ( احرتاز         
119- أيُّ الجمل اآلتية ورد فيها مصدر لفعل خاميس؟

ب يُِجيد التعامل مع الناس )ب( الشخص املُهذَّ )أ( أنا ُمتعاِمل مع املواقف الصعبة بحكمة   
)د( تعامل مع اآلخرين بودٍّ تجد املحبة منهم )ج( بني الرشيكني معامالت مالية تتسم بالنزاهة  

120- عنيِّ الجملة التي ورد فيها مصدر لفعل خاميس:
)ب( لكلِّ إنساٍن ُمطلَق الحرية يف التعبري عن رأيه )أ( ميتاز خطيب املسجد بطالقة اللسان           

)د( ُسمع يف املدينة صوت طلقات نارية )ج( ال بد من تحديد نقطة انطالق يف حل املشكالت          
121- عنيِّ الجملة التي ورد فيها مصدر مؤول:

)ب( أنَّ املريض من األمل فدعوت له بالشفاء )أ( أن تُحِسن القليل خري ِمن أن تُهِمل الكثري      
ك األمم مببادئها تنعم شعوبها باألمان )د( إن تتمسَّ )ج( أَما آن لكم القيام بواجبكم تجاه أوطانكم؟     

122- ما الجملة التي تحوي مصدًرا مؤواًل؟
)ب( أحرص عىل زيارة أقاريب من آٍن إىل آَخ )أ( تعجبني مقولة: إنَّ الجامل جامل العلم واألدب            

)د( رسين أنك ناجح يف عملك )ج( إمنا اآلمال تتحقَّق بالعمل واملثابرة            
123- ميِّز الجملة التي ورد فيها مصدر رصيح:

)ب( عىل اإلنسان أن يسعى    بك من الله    )أ( سعيك يف الخري يُقرِّ
)د( أثق بطاليب؛ ألنهم جادُّون يف مسعاهم )ج( ليس لإلنسان إالَّ ما سعى    
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124- ميِّز الجملة التي ورد فيها مصدر مؤول:
)ب( التعاون بني الناس هو قانون الحياة )أ( أضعف الناس َمن ضعف عن كتامن رسه       

)د( رسين أن يقول الشاهد الحقيقة )ج( إياك ومصادقة ذي الوجهني         
125- »ينبغي علينا أن نتحقَّق من األخبار قبل نرشها« حوِّل املصدر املؤول إىل مصدر رصيح، وأعد كتابة الجملة:

)ب( ينبغي علينا أن تكون األخبار مستحقة للنرش )أ( ينبغي علينا تحقيق األخبار قبل نرشها       
)د( ينبغي علينا التحقُّق من األخبار قبل نرشها قة قبل النرش   )ج( ينبغي علينا أن تكون األخبار ُمحقَّ
126- »ليس من الشهامة أن تُِخيف الضعيف«. أعد كتابة الجملة بعد تحويل املصدر املؤول إىل املصدر الرصيح:

)ب( ليس من الشهامة إخافة الضعيف )أ( ليس من الشهامة خوف الضعيف   
)د( ليس من الشهامة مخافة الضعيف )ج( ليس من الشهامة تخويف الضعيف   

د مصدًرا مؤواًل من هذه الخيارات: 127- حدِّ
)د( التعلُّم )ج( التعليم   )أ( أن نتعلَّم              )ب( االستعالم    

128- »ساءين أالَّ يهتم مسئولو األحياء بالحدائق«. ما الصورة الصحيحة للجملة عند تحويل املصدر املؤول بها إىل مصدر رصيح؟
)ب( ساءين عدم اهتامم مسئويل األحياء بالحدائق )أ( ساءين أن مسئولو األحياء ال يهتمون بالحدائق  
)د( ساءين أن مسئويل األحياء ال يهتمون بالحدائق )ج( ساءين عدم اهتامم مسئولو األحياء بالحدائق  

129- أيُّ الجمل اآلتية ورد فيها مصدر مؤول؟
)ب( ما أروع صفة الوفاء بني األصدقاء ! )أ( ما تفعل من خري تجد ثوابه عند الله           

)د( أحِسْن إىل الناس كام أحَسَن الله إليك )ج( أكرِثوا من الصدقات؛ فام نقص مال من صدقة  
130- »نال القائد وسام الرشف بعد أن خدم الوطن بإخالص«. ما إعراب املصدر املؤول يف الجملة؟

)ب( مصدر مؤول يف محل نصب مفعول به )أ( مصدر مؤول يف محل نصب اسم أن             
)د( مصدر مؤول يف محل جر مضاف إليه )ج( مصدر مؤول يف محل جر اسم مجرور            

 131- »وسوس الشيطان للعابد«. ما اسم املرة املُناِسب للجملة؟
)د( َوسوسة )ج( َوسوسة واحدة    )أ( ِوسواسة              )ب( ِوسواسة واحدة   

ل إىل املراد«. اجعل املبتدأ يف الجملة السابقة اساًم داالًّ عىل املرة: 132- »استعانٌة بخبري تُوصِّ
ل إىل املراد )ب( إعانة بخبري تُوصِّ ل إىل املراد               )أ( إعانة بخبري واحد تُوصِّ

ل إىل املراد )د( استعانٌة بخبري واحد تُوصِّ ل إىل املراد            )ج( استعانٌة واحدٌة بخبري تُوصِّ
133- ما الجملة التي تحوى اسم هيئة من الجمل اآلتية؟

)ب( انترشت ِفْرية الوايش بني الناس )أ( أسقط الحاكم الرحيم ِفدية األرسى عنهم       
)د( سار الحاكم ِسرية العادل )ج( مأل الصبي ِقربة املاء              
134- كأن مشيتها من بيت جارتها ... مر السحابة ال ريث وال عجل. ما اسم الهيئة يف البيت؟

)د( ريث )ج( مشيتها   )أ( عجل          )ب( مر السحابة   
135- »جال السائح يف املدينة« ما اسم املرة املُناِسب للجملة؟

)د( جيلة ص)ج( جولة           )أ( جوالة           )ب( جيالة   
د«. ما أسامء املرة من األفعال السابقة عىل الرتتيب؟ 136- »قعد، استقال، سدَّ

)ب( قَْعدة واحدة، استقالة، تسديدة )أ( قُعودة، استقالة واحدة، تسديدة   
)د( قَْعدة، استقالة، تسديدة واحدة )ج( قَْعدة، استقالة واحدة، تسديدة   

137- »أصاب الرامي الهدف« ما اسم املرة املُناِسب للجملة؟
)د( إصابة واحدة )ج( تصويبة واحدة   )ب( إصابة   )أ( تصويبة  
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138- أيُّ الجمل اآلتية ال تشتمل عىل اسم مرة؟
)ب( وثب الفارس ِوثبة األسد الكارس )أ( أكل الصبي طعامه أكلة    

)د( دار ُمحرِّك السيارة دورة ثم توقَّف )ج( أغفى املريض إغفاءة بعد عناء   
139- أيُّ الجمل اآلتية تشتمل عىل اسم مرة؟

)ب( يحيى املَشد عامل َذرَّة مرصي )أ( املُجاِدل ال يحيد عن رأيه ِقيد َشْعرة   
)د( رشِب الغالم من الكوب رَشبة )ج( وصف الطبيب للمريض قَطْرة لعينه     

140- »أنار الحارس املصباح...... « أكمل الجملة باسم املرة املُناِسب:
)د( إنارة واحدة )ج( نوًرا    )ب( منارة    )أ( إنارة   

141- ما الكلمة التي ال تصلح أن تكون مصدًرا صناعيًّا من هذه الخيارات؟
)د( رسمية  )ج( سلبية      )ب( نفسية   )أ( تسوية   

142- أيُّ الجمل اآلتية تشتمل عىل مصدر صناعي؟
)ب( ال مجال يف العمل لالتكالية والتكاسل        )أ( انِبذ النزعة الفردية واالتكالية    

)د( بئس شخًصا االتكايل ُة االتكالية     )ج( لن ترقى األمَّ
143- أيُّ الجمل اآلتية تشتمل عىل مصدر صناعي؟

)ب( العسل يُساِعد عىل تقوية جهاز املناعة )أ( إذا مل تَْشَغل نفسك بالطاعة شغلتك باملعصية          
)د( ِمن اإلنسانية التعبري عن آرائنا بكلِّ حرية ث آذانًا ُمصِغيَة             )ج( لَِقَي املُتحدِّ

144- ما إعراب كلمة »مرتقى« يف جملة »يرتقي الوطن بَبِنيِه مرتقى عظياًم«؟
)د( مفعول به منصوب )ج( مبتدأ مؤخر مرفوع  )ب( بدل منصوب   )أ( مفعول مطلق منصوب 

145- ما نوع كلمة »مستفاد« يف هذه الجمل عىل الرتتيب:  »تبادل الخربات مستفاد منه كثريًا«، »املكتبة مستفاد القراء«، 
»استفدت من القراءة مستفاًدا عظياًم«؟

)ب( اسم مفعول، مصدر ميمي، اسم مكان  )أ( مصدر ميمي، اسم مكان، اسم مفعول   
)د( اسم مكان، اسم مفعول، مصدر ميمي )ج( اسم مفعول، اسم مكان، مصدر ميمي   

146- مــا نــوع كلمــة »مســلك« يف هاتــني الجملتــني عــىل الرتتيــب: »ســلك املُخِطــئ باعتــذاره مســلكًا نبيــاًل«، »ســلك الســائق 
بســيارته مســلكًا مخترصًا«؟

)ب( اسم زمان، اسم مكان       )أ( اسم مكان، مصدر ميمي    
)د( مصدر ميمي، اسم مكان  )ج( مصدر ميمي، مصدر ميمي    

147- عــنيِّ املصــدر امليمــي مــن الفعــل غــري الثــاليث يف جملــة »مــن كان معتمــده عــىل اللــه فلــن يخيــب مســعاه يف 
مختلــف مناحــي الحيــاة«:

)د( مناحي )ج( مختلف   )ب( معتمده   )أ( مسعاه   
148- »العفو عن امليسء مرضاة لله وراحة للقلب«. »مرضاة« مشتق، فام نوعه؟

)ب( اسم مفعول من فعل ثاليث )أ( مصدر صيح لفعل رباعي    
)د( مصدر ميمي من فعل غري ثاليث )ج( مصدر ميمي من فعل ثاليث   

149- يف أيِّ جملة من هذه الُجَمل ورد املصدر امليمي من الفعل »وقف«؟
)ب( أنشأت الدولة موقًفا واسًعا للسيارات  )أ( املوظَّف موقوف عن العمل    

)د( حبذا موقف األخ مع أخيه يف شدته )ج( املساء موقف العمل    
150- ما الصورة الصحيحة للمصدر امليمي الذي يؤدِّي معنى املصدر األصيل »رجوع« يف جملة »سعدُت برجوع الحق إىل أصحابه«؟

)د( َمرِْجع )ج( مراجعة   )ب( ُمرَجع   )أ( مرَْجع   
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151- ميِّز االسم املقصور يف هذه الجملة: »إذا أردت أن ترتقي العلياء فكن ذا مروءة وندى العلياء«:
)د( العلياء  )ج( ندى    )ب( ذا    )أ( إذا   

152- ما مثنى هذه الكلامت: »أقىص، صغرى، ُمستدعى«، حال وقوعها منصوبة؟
، ُمستدَعينَْيِ   ، ُصغَرينَْيِ )ب( أَقَصيَنْيِ )أ( أَقصياِن، ُصغرياِن، ُمستدَعياِن    

، ُمستدَعتنَْيِ ، ُصغرَتنَْيِ )د( أَقَصتنَْيِ )ج( أَقَصَويِْن، ُصغَرَويِْن، ُمستدَعَويِْن   
153- ما جمع هذه الكلامت: »أسمى، ُمنادى، ُمرتىض«، حال وقوعها منصوبة؟

، ُمرتضيَنْيِ        ، ُمنادينَْيِ )ب( أَسميَنْيِ )أ( أسَموَن، ُمناَدوَن، ُمرتَضوَن    
)د( أسَمنَي، ُمناَديَن، ُمرتَضنَي )ج( أسِمنَي، ُمناِديَن، ُمرتِضنَي    

154- »تتجه الحكومة إىل رفع املستوى األدىن لألجور«. ما مثنى »املستوى، األدىن« طبًقا للموقع اإلعرايب؟
)د( املستويِن، األدننِي )ج( املستواِن، األدناِن   )ب( املستوياِن، األدنوانِ  )أ( املستوينِي، األدنيني  

155- ما الصورة الصحيحة عند خطاب املثنى املؤنث بهذه الجملة: »أنت األعىل شأنًا واألعظم خلًقا«؟
)ب( أنتام العلييان شأنًا والعظميان خلًقا )أ( أنتام العليتان شأنًا والعظمتان خلًقا            
)د( أنتام العليوان شأنًا والعظميان خلًقا )ج( أنتام األعليان شأنًا واألعظامن خلًقا   

156- »إن....... رجل محمودة سريته« أكمل الجملة باسم مقصور ُمناِسب:
)د( أبا بكر )ج( موىس    )ب( هذا    )أ( ساميًا   

د األسامء املقصورة الواردة يف هذه الجملة: »بهاء ُدنياي وُمنتهى ُمناي لََديَّ أن يرىض الله عني«: 157- حدِّ
، ُمناي )د( ُدنياي، لََديَّ ، يرىض   )ج( بهاء، لََديَّ )ب( ُدنياي، ُمنتهى، ُمناي  )أ( بهاء، ُمناي، يرىض  

ى الرجل ابنه يحيى تيمًنا بأن يحيا طوياًل«. يف الجملة اسم مقصور واحد، فام هو؟  158- »سمَّ
)د( يحيا )ج( يحيى    )ب( طويالً   ى    )أ( سمَّ

159- أيُّ الكلامت اآلتية تَُعدُّ اساًم مقصوًرا؟
)د( يَداي )ج( ُمبتغاي   )ب( لَوالي    )أ( حاشاي   

160- هاِت مثنى هاتني الكلمتني: »عال، نهى«: 
)د( ُعلوان، نُهيان )ج( ُعليياِن، نهيياِن   )ب( ُعلتاِن، نُهتاِن   )أ( ُعلينِي، نُهويِن  

161- ما نوع الهمزة يف كلمة »دعاء«؟
)د( مزيدة )ج( أصلية    )ب( منقلبة عن واو   )أ( منقلبة عن ياء  

162- أيُّ الكلامت اآلتية اسم ممدود؟
)د( املُعِطي )ج( ُمعطًى   )ب( إعطاء   )أ( عطايا   

163- أيُّ الكلامت اآلتية همزتها منقلبة عن ياء؟
)د( سامء )ج( صفاء    )ب( رثاء    )أ( هيفاء   

164- أيُّ املجموعات اآلتية كلُّ كلامتها همزتها منقلبة عن أصل؟ 
)د( كساء، صفاء، بكاء اء، إنشاء  )ج( حمراء، وضَّ )ب( صحراء، حسناء، والء  )أ( قرَّاء، شعواء، كرماء 

165- ما نوع الهمزة يف »َخطَّاء«؟
)د( منقلبة عن واو )ج( منقلبة عن ياء   )أ( أصلية      )ب( مزيدة  

166- أيُّ اسم من األسامء اآلتية ممدود؟
)د( ابتالء )ج( خطأ        )ب( ميأل    )أ( ناٍء   

167- أيُّ الجمل اآلتية تخلو من اسم ممدود؟
)ب( متتلئ الصحراء املرصية باملعادن والرثوات الطبيعية )أ( البنايات الحديثة بالبيئات النائية تُِثري الدهشة من جاملها   

اء األرسع عىل منافسيه فوزًا ساحًقا )د( فاز العدَّ لون قراءة الروايات  )ج( كثري من قرَّاء الكتب حديثًا يُفضِّ
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168- أيُّ الكلامت اآلتية تُقلَب همزتها واًوا فقط يف التثنية والجمع؟
)د( حسناء )ج( وراء    )ب( غناء    )أ( فناء   

169- أيُّ الكلامت اآلتية همزتها منقلبة عن واو؟
)د( ُرَواء )ج( عزباء    اء   )أ( إنشاء       )ب( عدَّ

170- أيُّ الكلامت اآلتية همزتها ليست مزيدة للتأنيث؟
)د( شعثاء )ج( شقراء    )ب( نجالء    )أ( إجراء      

171- »إن الداعي إىل الخري ُمحرَتَم«. اجعل الجملة السابقة لجمع املؤنث السامل مع تغيري ما يلزم:
)ب( إن الداعييات إىل الخري محرتمات  )أ( إن الداعيات إىل الخري محرتمات   

)د( إن الداعات إىل الخري محرتمات )ج( إن الداعني إىل الخري محرتمون   
172- أيُّ اسم من األسامء اآلتية منقوص؟

)د( عيلٌّ )ج( املُعِطي   )ب( َسْعٌي    ي    )أ( أمِّ
173- »أجيبوا داعي الخري«. ما إعراب كلمة »داعي« يف الجملة؟

)ب( مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة املقدرة )أ( مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الياء   
)د( فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة املقدرة )ج( مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة  

174- ما إعراب كلمة »ُمنتٍم« يف جملة »أنت ُمنتٍم إىل الناجحني«؟
)ب( خرب مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة )أ( مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكرسة الظاهرة  

)د( خرب مرفوع، وعالمة رفعه الضمة املقدرة )ج( مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكرسة املقدرة  
175- ما إعراب كلمة »راجًيا« يف جملة »لَِتكُْن راجًيا الخري من الله«؟

)ب( خرب »تكن« منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة )أ( خرب »تكن« منصوب، وعالمة نصبه األلف  
)د( مفعول به منصوب، وعالمة نصبه الفتحة املقدرة )ج( حال منصوبة، وعالمة نصبها الفتحة الظاهرة  

176- إن األفاعي وإن النت مالمسها ... عند التقلُّب يف أنيابها العطُب.  كلمة »األفاعي«:
)ب( اسم منقوص مرصوف  )أ( اسم منقوص ممنوع من الرصف              

)د( ممنوعة من الرصف، ولكنها ليست اساًم منقوًصا )ج( ليست اساًم منقوًصا وال ممنوعة من الرصف  
د االسم املنقوص من هذه الخيارات: 177- حدِّ

)د( يرمي )ج( النادي   )ب( يف    )أ( الذي   
178- أعرب كلمة »الراعي« يف جملة »املنافق يأكل مع الذئب، ويبيك مع الراعي«:

)ب( مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكرسة املقدرة )أ( اسم مجرور، وعالمة جره الكرسة املقدرة  
)د( مضاف إليه مجرور، وعالمة جره الكرسة الظاهرة )ج( اسم مجرور، وعالمة جره الكرسة الظاهرة  

  179- »الَقرْص ............... يف العظمة والفخامة«. أكمل الجملة باسم منقوص ُمناِسب:
)د( متناهٌي )ج( متناهيًا   )ب( متناهي   )أ( متناٍه   

180- أعرب كلمة »محاٍم« يف جملة »أنت تحتاج إىل محاٍم«: 
)ب( اسم مجرور، وعالمة جره الفتحة املقدرة )أ( اسم مجرور، وعالمة جره الياء املحذوفة   
)د( اسم مجرور، وعالمة جره الكرسة الظاهرة )ج( اسم مجرور، وعالمة جره الكرسة املقدرة  
181- ما الصورة الصحيحة لهذه الجملة عند بنائها للمجهول: »الحرية ال مينحها املستبد للشعوب إال بالقوة«؟

)ب( ال ُمنحت الحريَة للشعوب إال بالقوة )أ( الحرية ال مُتنح املستبد للشعوب إال بالقوة               
)د( الحرية ال مُتنح للشعوب إال بالقوة )ج( ال مُتنح الحريَة للشعوب إال بالقوة             

182- »يكسو الربيع األرض خضة«. عند ِبناء هذه الجملة للمجهول تصبح:
)د( تُكَس األرَض خرضًة )ج( تُكَسو األرض خرضةً  )ب( كُِسيت األرَض خرضةً  )أ( تُكَس األرُض خرضةً 
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183- »أعاننا الرئيس يف شدتنا«. ابِن الجملة للمجهول، وغريِّ ما يلزم:
)د( أُِعينَّا يف شدتنا )ج( أُعني الرئيس يف شدتنا  )ب( أُِعنَّا يف شدتنا   )أ( ُعوونا يف شدتنا  

184- »احَتَض هذين املريضني طوياًل«. ما الصورة الصحيحة لهذه الجملة بعد تصويب الخطأ فيها؟
)ب( احترُِض طوياًل  )أ( احترُِض املريضني طويالً    

)د( احترُِض هذين املريضني طوياًل )ج( احترُِض هذان املريضان طوياًل   
185- ما إعراب كلمة »الرجل« يف هاتني الجملتني عىل الرتتيب: »تويف الرجُل وهو صغري«، »مات الرجُل وهو صغري«؟

)ب( نائب فاعل مرفوع، فاعل مرفوع  )أ( فاعل مرفوع، فاعل مرفوع   
)د( نائب فاعل مرفوع، نائب فاعل مرفوع )ج( فاعل مرفوع، نائب فاعل مرفوع  
186- ما الصورة الصحيحة لهذه الجملة عند بنائها للمجهول: »كافأ املُعلِّم الطالبتني الفائزتني«؟
)ب( كُوفئت الطالبتان الفائزتان          )أ( كُوفئت الطالبتني الفائزتني   

)د( كُوفئ الطالبتان الفائزتان )ج( كُِفئت الطالبتان الفائزتان   
187- ما إعراب »البيت« يف هاتني الجملتني عىل الرتتيب: »أقتني البيت الفخم«، »اقتنَي البيت الفخم«؟

)ب( نائب فاعل مرفوع، مفعول به منصوب )أ( نائب فاعل مرفوع، نائب فاعل مرفوع  
)د( مفعول به منصوب، نائب فاعل مرفوع )ج( مفعول به منصوب، مفعول به منصوب 

188- »بُتَّ يف القضية املحلية«. نائب الفاعل يف هذه الجملة هو:
» )د( التاء يف »بُتَّ )ج( شبه الجملة »يف القضية«   )ب( ضمري مسترت   )أ( املحلية  

د نائب الفاعل يف هذه الجملة: 189- »القضية تُركت بدون حل«. حدِّ
)ب( ضمري مسترت تقديره »هي«  )أ( ضمري ظاهر متصل »التاء«   

)د( شبه الجملة »بدون« )ج( سم ظاهر »القضية«   
190- أيُّ الجملة اآلتية يَِصحُّ فيها نيابة الظرف عن الفاعل؟

)د( ُجلَِس معنا )ج( ُجلَِس أماٌم   )ب( ُجلَِس أماَم املنزلِ  )أ( ُجلَِس زمٌن  
191- »هل هذا كتاب النحو؟« عنيِّ املبتدأ يف الجملة السابقة:

)د( كتاب )ج( النحو     )ب( هل    )أ( هذا  
د نوع الخرب وأعربه: 192- »الصادقون يف أقوالهم محبوبون«. حدِّ

)ب( خرب مفرد مرفوع، وعالمة رفعه الواو )أ( خرب مفرد مرفوع، وعالمة رفعه الضمة  
)د( خرب شبه جملة يف محل رفع )ج( خرب جمع مذكر سامل مرفوع، وعالمة رفعه الواو 

193- عنيِّ املبتدأ يف جملة »الذي يربح يف تجارته يحمد السوق«:
)د( محذوف تقديره هو )ج( تجارته     )ب( الذي    )أ( السوق  

دهام: 194- لنئ كنَت قد بُلِّْغَت عنِّي ِوشايًة ... ملُبلُِغَك الوايش أََغشُّ وأكذُب. يف البيت مبتدأ وخرب، فحدِّ
)د( مبلغك، أغشُّ ، أكذب    )ج( أغشُّ )ب( الوايش، أغشُّ   )أ( مبلغك، الوايش 

د أيُّ الجمل اآلتية جملة اسمية؟ 195- حدِّ
)ب( جاء الربيع فاخرضَّت األرض          )أ( أَتِْقن عملك            

)د( العمل حق من الحقوق اإلنسانية )ج( يحرس الجنود الوطن         
د املبتدأ يف الجملة السابقة: 196- »الثقة بالنفس من أهم أسس ِبناء الشخصية«. حدِّ

)د( أسس )ج( الثقة     )ب( من أهم   )أ( ِبناء  
197- »الحديقة واسعة رائعة أشجارها كثيفة تُسُّ الناظرين«. كم خربًا للمبتدأ »الحديقة«؟

)د( ثالثة )ج( اثنان     )ب( واحد    )أ( أربعة  
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د نوع الخرب يف الجملة وأعربه: 198- »موعد ذهابنا إىل املدير غًدا«. حدِّ
)ب( خرب شبه جملة جار ومجرور يف محل رفع   )أ( خرب جملة اسمية    

)د( خرب مفرد مرفوع )ج( خرب شبه جملة ظرف يف محل رفع  
د نوع الخرب يف الجملة وأعربه: 199- »الربكة يف الُبكور«. حدِّ

)ب( خرب شبه جملة ظرف يف محل رفع        )أ( خرب مفرد مرفوع    
)د( خرب شبه جملة جار ومجرور يف محل رفع )ج( خرب جملة اسمية    

د نوَعْيهام: 200- إين ذكرتِك بالزهراء مشتاَقا ... واألفق طلق ووجه األرض قد راَقا. يف البيت خربان ملبتدأين، فحدِّ
)ب( جملة اسمية، ومفرد  )أ( مفرد، وجملة فعلية   

)د( شبه جملة، ومفرد )ج( جملة فعلية، وشبه جملة   
م الخرب يف الجملة، وحكمه: غ تقدُّ 201- »يف بيتنا طبيب«. بنيِّ ُمسوِّ

صة، جائز )ب( الخرب شبه جملة واملبتدأ نكرة ُمخصَّ صة، جائز  )أ( الخرب شبه جملة واملبتدأ نكرة غري ُمخصَّ
صة، واجب )د( الخرب شبه جملة واملبتدأ نكرة غري ُمخصَّ )ج( الخرب شبه جملة واملبتدأ معرفة، جائز   

202- »َمن اجتهد يف عمله فلنفسه«. يف الجملة السابقة مبتدأ محذوف. ما سبب حذفه؟ وما حكمه؟
)ب( املبتدأ جاء بعد فاء الجواب، جائز )أ( الخرب جاء مصدًرا يؤدِّي معنى فعله، واجب        

)د( املبتدأ جاء جوابًا عن استفهام، جائز )ج( املبتدأ يدل عليه دليل، جائز       
م وجوبًا؟ 203- أيُّ الجمل اآلتية تشتمل عىل خرب ُمقدَّ

)ب( يف هذا الكتاب موضوع قيِّم     )أ( فوق السحاب الطائرة              
)د( يف الحديقة صاحبها )ج( يف البيت ضيف كريم               

م جواًزا؟ 204- أيُّ الجمل اآلتية تشتمل عىل خرب ُمقدَّ
)د( عندي سيارة )ج( للفضيلة ثوابها   )ب( يف الحقيبة الكتاب  )أ( أين املفر؟  

د خرب املبتدأ يف الجملة السابقة: 205- »لوال السيارة جاهزة ما سافرت«. حدِّ
)د( الخرب محذوف وجوبًا )ج( سافرت   )ب( جاهزة   )أ( ما سافرت            
ونه الرأي العام«. أعرب كلمة »ظهور« يف الجملة السابقة: 206- »ِمن نتائج الحضارة الحديثة وآثار التعليم الشامل ظهور ما يُسمُّ

)د( خرب مرفوع )ج( نعت مرفوع   )ب( بدل مرفوع   )أ( مبتدأ مؤخر مرفوع 
207- »قلت لصديقي: َمن عندك يف البيت؟ قال: ابن عمي«. ما املحذوف يف الجملة؟ وما حكم حذفه؟

)د( الخرب، الوجوب )ج( الخرب، الجواز   )أ( املبتدأ، الجواز                )ب( املبتدأ، الوجوب 
208- »كلُّ طالب وكتابه«. أين الخرب يف الجملة السابقة؟ 

)د( الخرب محذوف وجوبًا )ج( الخرب محذوف جوازًا  )أ( طالب                 )ب( كتابه  
209- أيُّ الجمل اآلتية تَُعدُّ مثااًل ملبتدأ محذوف جواًزا؟

)ب( نظرُت من النافذة فإذا الحافلة )أ( لوال الصداقة مل يكن للحياة معًنى   
)د( يف رقبتي ألرعنَيَّ إخويت )ج( َمن أحسن تربية أبنائه فلَُه    

210- أيُّ الجمل اآلتية تَُعدُّ مثااًل ملبتدأ محذوف وجوبًا؟
)ب( لََعْمري ألبقنيَّ متمسًكا مبباديئ )أ( نِْعَم ما تتَِّصف به إحقاق الحق   

)د( لوال املخرتعات الحديثة لكانت حياتنا مختلفة )ج( الطبيب وسامعته    
211- »ما انفكت السعادَة حلٌم ما برح البائسني من انتظاره«. ما الصورة الصحيحة للجملة السابقة بعد تصويب الخطأ فيها؟

)ب( ما انفكت السعادَة حلاًم ما برح البائسني من انتظاره )أ( ما انفكت السعادُة حلٌم ما برح البائسون من انتظاره    
)د( ما انفكت السعادُة حلاًم ما برح البائسون من انتظاره )ج( ما انفكت السعادَة حلٌم ما برح البائسون من انتظاره 
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212- »يظل العلم....... » أكمل الجملة السابقة بخرب مفرد:
م البرشية  )ب( يف سبيل تقدُّ م البرشية     )أ( سبيل تقدُّ

م البرشية م سبيل تقدُّ )د( يُقدِّ م البرشية     )ج( سبيله تقدُّ
213- »ظلَّت األمم مستقرة حتى جاءت الحروب«. ما إعراب كلمة مستقرة؟

)د( فاعل مرفوع )ج( خرب ظلت منصوب  )أ( اسم ظلت مرفوع      )ب( حال منصوبة  
ا؟ 214- أيُّ الجمل اآلتية ال تحوي فعاًل ناسًخا تامًّ

)ب( ال يربح الطائر عشه مساًء )أ( بات الحارس ساهرًا طوال الليل   
)د( ما زال األمل عن قلوبنا أبًدا )ج( بالتفكري السليم تنفك عقد املشكالت   

215- »ما انفك العمل ......  يف تحقيق أحالم اإلنسان وطموحاته«. أكمل الجملة بخرب جملة اسمية:
)د( يؤثِّر بوضوح )ج( مؤثِّرًا بوضوح   )أ( أثرًا واضًحا                )ب( أثره واضح  

216- »ما برحت التحديات أمام اإلنسان، لكنه يستطيع بالكفاح اجتيازها«. ما نوع خرب الفعل الناسخ؟
)د( مفرد )ج( شبه جملة   )أ( جملة اسمية             )ب( جملة فعلية  

217- أيُّ الجمل اآلتية تشتمل عىل فعل ناسخ؟
)ب( مؤمل لإلنسان أن يحزن يف مكان ابتسم فيه كثريًا ًما، حتى وإن كان بطيئًا  )أ( ال تُضِعف عزمية أحد يُحقِّق تقدُّ

ا، وأنت تطلُب ودَّ الحياة من شاشة  )ج( كأن األطفال فراشات تُحلِّق يف الحدائق والبساتني            )د( كون الله واسٌع جدًّ
هاتِفك

218- »ليس التواضع عجزًا وضعًفا؛ فتواضع للناس يعُل َقْدرك«. ما خرب »ليس« يف الجملة السابقة؟
)د( عجزًا )ج( يعُل    )ب( تواضع   )أ( ضعًفا   

219- »ظل السائح مستمتًعا بجامل اآلثار الباهر«. ما نوع خرب ظل؟
)د( جملة فعلية )ج( شبه جملة   )ب( جملة اسمية   )أ( مفرد   

220- أيُّ الجمل اآلتية يجب فيها تقديم خرب الفعل الناسخ عىل اسمه؟
)د( ما تزال لدينا آمال )ج( ما تزال لدينا آمال كثرية  )ب( ما تزال لدينا آمالنا  )أ( ما تزال لدينا اآلمال 

221- ميِّز الجملة التي تحتوي عىل فعل من أفعال الرشوع:
م )ب( أخذت الصناعة طريقها نَْحَو التطوُّر والتقدُّ )أ( أخذت املرأة كثريًا من حقوقها يف العرص الحديث  

)د( بدأت القصيدة باستهالل رائع جذب انتباه املستمعني )ج( بدأت األبحاث العلمية يف مجال الطاقة تتضح نتائجها 
222- ميِّز الجملة التي تحتوي عىل فعل من أفعال املقاربة:

)ب( بدأت األمطار الغزيرة تهطل بشدة )أ( اخلولق السالم أن يعم بني الشعوب   
)د( حرى الصديق أن يحفظ أرسار صديقه )ج( كربت األوبئة يف الدول الفقرية تُفِني الشعوب  

223- ميِّز الجملة التي تحتوي عىل فعل من أفعال الرجاء:
)ب( حرى الفرقاء أن تتحد كلمتهم ألجل شعوبهم )أ( أنشأ الخطيب يُلِقي خطبته داعيًا بالخري للجميع  

)د( أخذ الالعبون يتدربون كثريًا أماًل يف الفوز )ج( بدأت الحوافز ترُصَف لتشجيع العاملني        
د اسم الفعل »يُوِشك« وخربه يف البيت السابق: 224- يُوِشك َمن فرَّ من َمِنيَِّتِه ... يف بعض ِغرَّاته يوافقها. حدِّ
)ب( اسمه »َمِنيَّته«، خربه »يف بعض ِغرَّاته« )أ( اسمه »َمْن«، خربه »يف بعض ِغرَّاته«   

)د( اسمه »َمِنيَّته«، خربه »يوافقها« )ج( اسمه »َمْن«، خربه »يوافقها«   
225- عنيِّ الجملة التي تخلو من فعل ناقص:

وا عن الحرب )ب( عس املتحاربون أن يكفُّ )أ( كادت الفنت تنال من عزميتنا لوال صربنا وثقتنا بأنفسنا 
)د( كن عاملًا ناطًقا أو مستمًعا واعيًا )ج( رشع املُحاِض يف إلقاء درسه عىل طالبه            
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226- »أوشكت األزمة االقتصادية أن تنفرج«. ما حكم اقرتان خرب »أوشكت« بأن؟
)د( يكرث )ج( يقل    )ب( يجب     )أ( ميتنع   

227- ما الجملة التي يُِفيد فيها الفعل »أنشأ« الرشوع يف الخرب؟
)ب( أنشأت رشكات البناء عامرات سكنية )أ( أنشأت الدولة جامعات ومدارس كثرية   

ع يف استخدام التقنيات الحديثة )د( أنشأت املؤسسات تتوسَّ  )ج( أنشأت األم أبناءها عىل األخالق الحميدة  
228- أيُّ الجمل اآلتية ورد فيها فعل يُِفيد ُقرْب وقوع الخرب؟

)ب( كاد الحاقد بالرجل الناجح سوًءا       )أ( كاد املتحاربون لبعضهم       
)د( أثنيت عىل رجل كادٍّ يف عمله )ج( كاد املطر يسقط    

229- أيُّ الجمل اآلتية ورد فيها فعل يدل عىل الرجاء؟
)ب( إين راٍج منك خريًا                )أ( لعلَّ الفرج قريب    

)د( ليت الشباب يعود يوًما )ج( عس األزمة أن تنكشف    
230- »طفق األطباء  ........... يف القوافل الطبية«. أكمل بخرب صحيح للفعل الناقص:

)د( أن يشاركوا )ج( مشاركني    )أ( يشاركون               )ب( يف املشاركة  
231- أيُّ الجمل اآلتية تحوي حرًفا ناسًخا؟

)ب( إن تجتهد تنجح )أ( عليك أن تستذكر دروسك باستمرار   
)د( علمت أن الكلمة الطيبة صدقة )ج( أشار القائد إىل الجندي أن انطلق   

232- أيُّ الكلامت اآلتية ليست من الحروف الناسخة؟
)د( لعلَّ )ج( لكنَّ    )أ( ليس             )ب( كأنَّ   

233- »لعلَّ الفرج قريب«. ماذا يُِفيد الحرف الناسخ يف الجملة السابقة؟
)د( التشبيه )ج( الرتجي   )أ( التمني           )ب( االستدراك  

234- »إنَّ االتحاد قوة«. ماذا يُِفيد الحرف الناسخ يف الجملة السابقة؟
)د( االستمرار )ج( االستدراك   )أ( التوكيد           )ب( النفي   

235- »كأنَّ الجندي أسد«. ماذا يُِفيد الحرف الناسخ يف الجملة السابقة؟
)د( التشبيه )ج( التوكيد   )أ( الرتجي           )ب( االستدراك  

236- أيُّ بيت من األبيات اآلتية يحوي حرًفا ناسًخا؟
)ب( فيا ليت الشباب يعود يوًما ... فأخربه مبا صنع املشيب ر وال تزل ذاكر املو ... ِت فنسيانه ضالل مبني    )أ( صاح شمِّ
)د( عس الكرب الذي أمسيت فيه.. يكون وراءه فرج قريب )ج( وليس يصح يف األفهام يشء.. إذا احتاج النهار إىل دليل 

237- »ليت العالَم يعيش يف سالم«. ماذا يُِفيد الحرف الناسخ يف الجملة السابقة؟
)د( التمني )ج( النفي    )أ( التشبيه          )ب( النهي  

238- »الجو بارد لكنَّ السامء صافية«. ماذا يُِفيد الحرف الناسخ يف الجملة السابقة؟
)د( اإلضاب )ج( العطف   )أ( النفي          )ب( االستدراك   

239- »إنَّ جيشنا يحمي أرضنا«. ما نوع خرب الحرف الناسخ يف الجملة السابقة؟
)د( جملة فعلية )ج( شبه جملة   )أ( جملة اسمية         )ب( مفرد   

د اساًم لحرف ناسخ، وبنيِّ نوع خربه: ع يف تنظيم املسابقة«. حدِّ 240- »لسُت من املسئولني، لكنَّني ُمتطوِّ
)ب( ضمري متصل »ياء املتكلم«، وخربه شبه جملة )أ( ضمري مسترت»تقديره أنا«، وخربه شبه جملة  
)د( ضمري متصل »تاء الفاعل«، وخربه شبه جملة )ج( ضمري متصل »ياء املُتكلِّم«، وخربه مفرد    
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241- لو أنك قابلت النجوم بقدره ... أللفيته قد جازها بكثري. ما املحل اإلعرايب للحرف الناسخ ومعمولَْيِه يف البيت السابق؟
)ب( ال محل لها من اإلعراب  )أ( يف محل رفع مبتدأ    
)د( يف محل جر مضاف إليه )ج( يف محل جر بحرف الجر    

« يف البيت السابق؟ يِف والجرياِن أَنََّك قاتلُْه. ملاذا ُفِتَحت همزة »أنَّ 242- وَقْد َعلَِم الجوُع الذي باَت ساِريًا ... َعىل الضَّ
)ب( ألنها وقعت أول جملة الصلة )أ( ألنها تؤول مع معمولَيْها مبصدر   

)د( ألنها ال محل لها من اإلعراب )ج( ألنها وقعت أول جملة الحال   
243- أليس من اآليات أنك بيننا ... تُعاِمل بالعدل الذي أغضب العدال.ما املحل اإلعرايب للحرف الناسخ ومعمولَْيِه يف البيت السابق؟

)ب( ال محل له من اإلعراب          )أ( يف محل جر مضاف إليه    
)د( يف محل نصب خرب ليس )ج( يف محل رفع اسم ليس مؤخر   

244- َوأَخىش الليايِل الغاِدراِت َعلَيِهُم ... أِلَنَّ الليايل َغريُ َمأُمونَِة الَغدِر.ما املحل اإلعرايب للحرف الناسخ ومعمولَْيِه يف البيت السابق؟
)ب( يف محل جر بحرف الجر         )أ( يف محل رفع فاعل    

)د( يف محل نصب حال )ج( يف محل نصب مفعول به    
كِر الَجميِل َعتادي. ما املحل اإلعرايب للحرف الناسخ ومعمولَْيِه يف البيت السابق؟ 245- أَيَقنُت أَنََّك يل َعتاٌد صالٌِح ... َفَوَهبُت لِلذِّ

)ب( يف محل نصب مفعول به        )أ( يف محل رفع نعت               
)د( ال محل له من اإلعراب )ج( يف محل نصب حال                      

246- َوَقْد َعلَِقْتِني النائِباُت َفَويَْحها ... أََما َعلَِمْت أيَنِّ ِبَحْبلَِك عالُِق. ما املحل اإلعرايب للحرف الناسخ ومعمولَْيِه يف البيت السابق؟
)ب( يف محل جر مضاف إليه          )أ( يف محل رفع فاعل               

)د( يف محل رفع نعت )ج( يف محل نصب مفعول به              
« يف الجملة السابقة؟ 247- »والله إن التفوُّق طعمه جميل«. ملاذا كُِسَت همزة »إنَّ

)ب( ألنها أول جملة الصلة        )أ( ألنها وقعت يف جواب القسم           
)د( ألنها وقعت يف أول الكالم )ج( ألنها وقعت بعد القول               

248-        وإن قلت يف يشء نعـم فأته ... فإن نعم دين عىل الحر واجب
وإال فقل ال واسرتح وأرح بها ... لكيـال يقـول الناس إنك كـاذب

« يف البيتني السابقني مكسورة الهمزة يف موضعني، فام سبب كسها عىل الرتتيب؟ وردت »إنَّ
)ب( ألنها يف املوضعني وقعت أول الكالم )أ( ألنها وقعت أول جملة الحال، وألنها وقعت يف أول الكالم 

)د( ألنها وقعت يف أول الكالم، وألنها وقعت بعد القول )ج( ألنها وقعت أول جملة الصلة، وألنها وقعت يف أول الكالم 
« يف الجملة السابقة؟ 249- »لو أنَّك قلَت الحق، لكان خريًا لك«. ملاذا ُفِتَحت همزة »أنَّ

)ب( ألنها وقعت أول الكالم    )أ( ألنها ومعمولَيْها ال محل لها من اإلعراب   
)د( ألنها تؤول مع معمولَيْها مبصدر )ج( ألنها وقعت بعد القول    

250- وكفاكُم أنَّ الغيوث إذا همت ... تحو الرسوم وغيثكُم ينسيها. ما املحل اإلعرايب للحرف الناسخ ومعمولَْيِه يف البيت السابق؟
)د( يف محل نصب حال )ج( يف محل رفع فاعل  )ب( يف محل نصب نعت  )أ( يف محل نصب مفعول به 

251- ما الجملة التي تخلو من »ال« النافية للجنس؟
)د( أحب الصدق ال الكذب )ج( ال كسواًل يُحقِّق الهدف  )ب( ال منافق محبوب   )أ( ال طالبًا علاًم مقرص  

252- أيُّ الجمل اآلتية تحوي »ال« النافية للجنس؟
)ب( الوطني ال يخون بلده  )أ( ال وطني خائن لبلده    

)د( ال تخن بلدك أيها الوطني )ج( الوطني مخلص ال خائن    
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253- ما الصورة الصحيحة لنفي الكسل عن جنس طالب العلم؟
)د( ال تكسل يف طلب العلم )ج( ال كسل مع العلم   )ب( ال طالب علم كسول  )أ( طالب العلم ال يكسل 

254- »ال الجود يُْفِقُر وال اإلقدام َقتَّال«. ما سبب عدم إعامل »ال« عمل »إن« يف الجملة السابقة؟
)ب( ألن اسمها جاء معرفة       )أ( ألنها فصل بينها وبني اسمها فاصل         

)د( لتعريف اسمها وخربها )ج( لدخول حرف الجر عليها             
255- »ال خائن بيننا«. الحرف »ال« يف الجملة السابقة:

)د( حرف عطف )ج( يعمل عمل إن   )ب( ال عمل له   )أ( حرف استئناف  
256- »العظامء يُِضيئون حياتنا ال ريب«. ما إعراب كلمة »ريب« يف الجملة السابقة؟

)ب( اسم معطوف مرفوع، وعالمة رفعه الضمة )أ( اسم »ال« مبني عىل الفتح يف محل نصب      
)ج( خرب املبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة            )د( خرب »ال« النافية للجنس مرفوع، وعالمة رفعه الضمة

257- »ال حاسًدا للناس محبوب«. ما نوع خرب »ال« يف الجملة السابقة؟
)د( شبه جملة )ج( جملة فعلية   )ب( جملة اسمية   )أ( مفرد   

«؟ 258- »ال توجد جرمية دون عقاب«. ماذا نقول إذا أردنا التعبري عن املعنى السابق باستخدام »ال« النافية للجنس العاملة عمل »إنَّ
)ب( ال يُجرِم شخص دون أن يُعاقَب        )أ( ال عقاب دون جرمية    

)د( ال حبذا الجرمية دون عقاب )ج( ال جرمية دون عقاب    
259- »ال طالبات مهمالت محبوبات«. اسم »ال« يف الجملة السابقة:

)ب( مبني عىل الكرس يف محل نصب   )أ( منصوب، وعالمة نصبه الكرسة   
)د( منصوب، وعالمة نصبه الفتحة )ج( مبني عىل الفتح يف محل نصب   

260- أيُّ الجمل اآلتية تشتمل عىل »ال« النافية للجنس؟
)أ( حرض الفائزون ال املنهزمون                  )ب( بال طالب علم مقرص

)د( ال تنَه عن ُخلُق وتأيت مثله ... عار عليك إذا فعلَت عظيم )ج( ال يقرص املخلص يف أداء واجبه           
261- أيُّ العبارات اآلتية تشتمل عىل جملة يف محل رفع خرب؟

)ب( زروع القرية ناضة مثارها  )أ( املرء مخبوء تحت لسانه    
)د( البار وصول أرحامه )ج( العلم له مجاالت عديدة    

262- »أولئك الرجال األحرار كفاحهم مرشوع نهجه«. عنيِّ الجملة التي تقع يف محل رفع خرب املبتدأ »أولئك«:
)ج( الرجال األحرار كفاحهم           )د( مرشوع نهجه )أ( كفاحهم مرشوع نهجه           )ب( الرجال األحرار  

صه ألمر مفيد قد يُغريِّ حياتك«. عنيِّ خرب إن يف الجملة السابقة: 263- »إن قلياًل من الوقت تُخصِّ
صه      )د( من الوقت )ج( تُخصِّ )ب( قد يُغريِّ حياتك   )أ( ألمر مفيد  

رة«. ما إعراب كلمة »جهود« يف الجملتني السابقتني عىل الرتتيب؟ رة جهوده«، »املُعلِّم املُتميِّز جهوده ُمقدَّ 264- »املُعلِّم املُتميِّز ُمقدَّ
)ب( فاعل مرفوع، خرب مرفوع      )أ( خرب مرفوع، مبتدأ ثاٍن مرفوع  

)د( نائب فاعل مرفوع، مبتدأ ثاٍن مرفوع )ج( خرب مرفوع، خرب مرفوع   
ا العلامء يحملون مصابيح الهداية«. ما املحل اإلعرايب لجملة »يحملون مصابيح الهداية«؟ 265- »إنَّ

)ب( يف محل رفع خرب املبتدأ        )أ( يف محل نصب حال   
)د( يف محل رفع خرب إن )ج( يف محل رفع خرب ثاٍن   

266- ولَرُبَّ نازلٍة يضيق لها الفتى ... َذْرًعا وعند الله منها املخرج. ما املحل اإلعرايب لجملة »يضيق لها الفتى«؟
)ب( يف محل رفع خرب  )أ( يف محل نصب حال   
)د( يف محل جر نعت )ج( يف محل جر مضاف إليه   
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267- أيُّ عبارة من العبارات اآلتية تشتمل عىل جملة يف محل رفع خرب ال النافية للجنس؟
)ب( ال منَّام ممدوح السرية   )أ( ال منَّام ممدوحة سريته        

)د( ال منَّام ممدوح )ج( ال منَّام سريته ممدوحة   
« عىل الرتتيب؟ «، وجملة »يَِقلُّ «. ما املحل اإلعرايب لجملة »سقوطُه يَِقلُّ 268- »لعلَّ املطر يف الشتاء سقوطُه يَِقلُّ

» )أ( األوىل يف محل نصب حال، والثانية يف محل رفع خرب »لعلَّ
«، والثانية يف محل رفع خرب املبتدأ )ب( األوىل يف محل رفع خرب »لعلَّ

)ج( األوىل يف محل جر مضاف إليه، والثانية يف محل نصب حال
» «، والثانية يف محل رفع خرب ثاٍن لِـ »لعلَّ )د( األوىل يف محل رفع خرب »لعلَّ

269- أيُّ الجمل اآلتية جاء فيها خرب الفعل الناسخ جملة؟
ه )ب( ما زال الخيال مقدمة االخرتاع، والحاجة أمُّ )أ( أصبح الحاسوب من الرضوري وجوده  

)د( أضحى العامل قرية صغرية )ج( عليك أن تكون املثال الصالح ألوالدك  
270- »أخذت الدول الكربى تتجه نَْحَو إقامة املرشوعات العمالقة«. ما املحل اإلعرايب لجملة »تتجه«؟

)أ( يف محل رفع نعت          )ب( يف محل رفع خرب    )ج( يف محل نصب خرب »أخذت          )د( يف محل نصب حال
ــة الســابقة  ــن«. أيُّ الكلــامت يف الجمل ــا عــىل الحارضي ــه الهداي ــوا يوزِّعــون في ين إىل حفــل، وكان ــالَّ 271- »دعــاين ِخ

تشــتمل عــىل »نــون الوقايــة«؟
)د( دعاين )ج( يوزِّعون   ين   )أ( الحاضين       )ب( ِخالَّ

272- »سيف وماجد ورامي اشرتكوا يف مسابقة السباحة«. ضع ضمري رفع منفصاًل ُمناِسًبا بداًل من األسامء الواردة يف أول الجملة:
)د( هنَّ )ج( هام      )أ( أنتم       )ب( هم  

273- »قالت األم البنتها:..... ستذهبني إىل السوق معي اليوم«. ضع ضمري رفع منفصاًل ُمناِسًبا مكان النقط:
)د( أنِت )ج( أننت    )أ( هي         )ب( أنتام  

274- »نادر وندى يُساِعدان املحتاج«. ضع ضمري رفع منفصاًل ُمناِسًبا بداًل من األسامء الواردة يف أول الجملة:
)د( هام )ج( هم        )أ( أنتام            )ب( أنتم  
«. ضع ضمري رفع منفصاًل ُمناِسًبا بداًل مامَّ تحته خط: 275- »األمهات يحرْصَن عىل تعليم بناتِِهنَّ

)د( نحن      )ج( هنَّ    )أ( أنتم        )ب( هم  
276- أيُّ جملة تشتمل عىل ضمري بارز من الجمل اآلتية؟

)أ( الجهاز املناعي هو املسئول عن حامية الجسم             )ب( كن جمياًل تَر الوجود جمياًل
)د( األم تسعى إىل مصلحة األبناء )ج( األمني ال يخون         

277- »ســاعدنا جميــَع الفقــراء يف القريــة«، »ســاعدنا جميــُع الفقــراء يف القريــة«. مــا املحــل اإلعــرايب للضمــري »نــا« 
فيــام تحتــه خــط عــىل الرتتيــب؟

)ب( يف محل نصب مفعول به، يف محل نصب مفعول به )أ( يف محل رفع فاعل، يف محل نصب مفعول به      
)د( يف محل رفع فاعل، يف محل جر مضاف إليه )ج( يف محل رفع فاعل، يف محل رفع فاعل     

278- أيُّ الجمل اآلتية استرت فيها الضمري جواًزا؟
ي بنفسه من أجل وطنه   )ب( الجندي يُضحِّ )أ( نؤدِّي ما علينا نحو أبنائنا    

)د( أسعى دامئًا إىل الخري )ج( اجتهد قدر استطاعتك    
279- »أختي تُذاِكر دروسها أواًل بأول«. ضع ضمري رفع منفصاًل ُمناِسًبا بداًل مامَّ تحته خط: 

)د( هام )أ( هي        )ب( أنَت    )ج( أنِت    
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280- »أنا سعيد بفوز فريقي«. خاِطْب بالجملة السابقة جمع الذكور، وغريِّ ما يلزم:
)أ( أننت سعيدات بفوز فريِقُكنَّ     )ب( أنت سعيد بفوز فريقك       

)د( أنتام سعيدان بفوز فريقكم )ج( أنتم سعداء بفوز فريقكم    
ل عمل اليوم إىل الغد«. ما نوع املفعولني الواردين يف الجملة السابقة عىل الرتتيب؟ 281- »أحبُّ أن تذاكَر دروسك وال تُؤجِّ

)ب( ضمري متصل، اسم ظاهر         )أ( اسم ظاهر، اسم ظاهر    
)د( مصدر مؤول، اسم ظاهر )ج( مصدر مؤول، جملة فعلية    

282- ترجــو النَّجــاة ومل تســلْك مســالكها ... إنَّ الســفينَة ال تجــري عــىل اليبــِس. مــا الكلــامت التــي وقــع عليهــا فعــل 
ــا أو ســلًبا يف البيــت الســابق؟ الفاعــل إيجابً

)د( مسالكها، اليبس )ج( النجاة، السفينة   )ب( النجاة، مسالكها   )أ( السفينة، اليبس  
283- إْن يَْشِف هَذا الِجْسم طيب َهَوائِها ... أيُلَطُِّف النِّريان ِطيب َهَواء؟ يف البيت السابق مفعوالن لفعلني مختلفني، فام هام؟

)د( هذا، النريان )ب( هذا، هواء   )ج( الجسم، هواء   )أ( طيب، النريان     
د الكلامت التي تُعرَب مفعواًل به يف البيت السابق: . حدِّ 284- وَساَل ِمرْص هْل َساَل القلْب عْنَها ... أْو أَسا ُجرحُه الزَّمان املَُؤيسِّ

)د( القلب، الزمان )ج( مرص، الزمان   )ب( مرص، املَُؤيسِّ    )أ( مرص، ُجرحُه  
285- »مــن الجيــد أن كرََّمــك املديــُر يف الحفــل، وإيَّــاك قَصــَد يف شــكره وتقديــره، وقــد َذكَــر اســمك يف البدايــة« مــا الصــور 

ــابقة عــىل الرتتيــب؟ التــي جــاء عليهــا املفعــول بــه يف الجمــل السَّ
)ب( اسم ظاهر، ضمري متصل، ضمري منفصل )أ( ضمري متصل، اسم ظاهر، ضمري متصل   
)د( ضمري منفصل، اسم ظاهر، ضمري متصل )ج( ضمري متصل، ضمري منفصل، اسم ظاهر  

286- »علَّمتني الحياة أالَّ أستسلَم«. ما املفعوالن الواردان يف الجملة السابقة؟ وما نوع كلٍّ منهام عىل الرتتيب؟
)ب( التاء: ضمري متصل، أالَّ أستسلم: مصدر مؤول )أ( الحياة: اسم ظاهر، أستسلم: جملة فعلية  

)د( ياء املتكلم: ضمري متصل، أالَّ أستسلم: مصدر مؤول )ج( ياء املتكلم: ضمري متصل، الحياة: اسم ظاهر  
ُل ما قاله الوزيُر يف خطابه. ما املوقع اإلعرايب للمصدر املؤول »ما قاله« يف املثال السابق؟ 287- »ما زلُت أتأمَّ

)ب( يف محل نصب مفعول به  )أ( يف محل رفع مبتدأ    
)د( يف محل رفع فاعل )ج( يف محل نصب خرب ما زال          

د املفعول به يف املثال السابق؟ 288- »أكرََم املمرضات مديرهنَّ يف العمل«. حدِّ
)د( مسترت  )ج( شبه الجملة: يف العمل  )ب( املمرضات   )أ( مديرهنَّ  

د املفعولني اللذين نصبهام الفعُل »منح« يف املثال السابق. 289- »منح املُعلِّم الطالب مهلة لإلجابة عن السؤال«. حدِّ
)د( املُعلِّم، مهلة )ج( الطالب، السؤال   )ب( املُعلِّم، السؤال   )أ( الطالب، مهلة  

ِت الُفلك واْحَتَواها املَاء ... وَحَداها مِبَْن تُِقلُّ الرََّجاء«. ما عدد املفعوالت الظاهرة يف البيت السابق؟ 290- »همَّ
)د( مفعول به واحد )ج( مفعوالن   )ب( ثالثة    )أ( أربعة            

291- ما نوع املفعول املطلق يف جملة »سمعُت عن ُمعلِّمي سامًعا«؟
)د( مجرد من اإلضافة )ج( ُمبنيِّ للنوع   )ب( ُمبنيِّ للعدد           )أ( مؤكِّد للفعل  

292- »أكرمني والدي إكراًما بحسن تربيته يل«. ما نوع املفعول املطلق يف الجملة السابقة؟
)د( مجرد من اإلضافة )ج( ُمبنيِّ للعدد   )ب( ُمبنيِّ للنوع               )أ( مؤكِّد للفعل  

293- أيُّ الجمل اآلتية تشتمل عىل مفعول مطلق؟
)أ( فرِحت الطالبات بنجاحهن يف املرشوع فرًحا  

)ب( كرَّم املدير املوظف املثايل تقديرًا لجهوده املتفانية يف العمل
)ج( أمثرت الحديقة الغنَّاء مثاًرا تستوجب قطافها   

)د( أخرج املهندسون املستخرج البرتويل من اآلبار املكتشفة حديًث
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294- ما املفعول املطلق يف جملة »كتمُت هواها يف قلبي كتامن العاشق الهائم«؟
)د( العاشق الهائم )ج( الهائم    )ب( كتامن العاشق   )أ( كتامن  

د املفعول املطلق يف جملة »نظرُت إىل أيب نظر احرتام وإجالل«: 295- حدِّ
)د( إجالل )ج( نظر    )ب( احرتام   )أ( نظرُت  

296- ما املفعول املطلق يف جملة »رضبُت الكرة باملضب رضبًا خفيًفا كضارب محرتف«؟
)د( ْضبًا )ج( مرِضب   )ب( ضارب   )أ( َضَب  

د من الخيارات اآلتية ما يصلح أن يكون مفعواًل مطلًقا يف جملة »رشقت الشمس  مبهًجا«: 297- حدِّ
)د( مرشِقًا )ج( أرشق    )ب( إرشاقة   )أ( رشوقًا  

298- ما نوع املفعول املطلق يف جملة »أتعامل مع النبالء تعامل النبالء«؟
)د( مجرد من اإلضافة )ج( مؤكِّد للفعل   )ب( ُمبنيِّ للنوع   )أ( ُمبنيِّ للعدد 

299- ما إعراب كلمة »قعوًدا« يف جملة »جلس الطفل قعوًدا وهو يرشب املاء«؟
)د( نائب عن املفعول املطلق )ج( متييز    )ب( مفعول مطلق   )أ( توكيد  

300- ما نوع املفعول املطلق يف »أكلُت من يد أمي أكلتني، ما أشهاهام!«؟
)د( مجرد من اإلضافة )ج( مؤكِّد للفعل   )ب( ُمبنيِّ للعدد   )أ( ُمبنيِّ للنوع 

د املفعول ألجله يف الجملة السابقة: 301- »التحقُت بالدراسات العليا سعًيا لتحقيق الدرجة العلمية التي أرجوها«. حدِّ
)د( لتحقيق )ج( الدرجة   )ب( سعيًا    )أ( العليا  

302- »أُصيلِّ شكًرا لله«. أعرب كلمة »شكًرا«: 
)ب( مفعول به منصوب  )أ( مفعول ألجله منصوب   

)د( حال منصوبة )ج( متييز منصوب    
303- »أذهب إىل املكتبة رغبة يف االطالع«. ما إعراب كلمة »رغبة«؟

)د( نائب عن املفعول املطلق منصوب )ج( متييز منصوب   )ب( مفعول ألجله منصوب  )أ( حال منصوبة 
304- عنيِّ الجملة التي تشتمل عىل مفعول ألجله:

)ب( أجللُت ُمعلِّمي إجالاًل   )أ( من آداب التعلُّم إجالل املُعلِّم وتوقريه  
)د( نظرُت إىل ُمعلِّمي فرأيُت يف وجهه جالاًل )ج( قمُت إجالاًل ملُعلِّمي   

305- »ما أهملُت يف عميل خوًفا من الفشل«. نُِصبت كلمة »خوًفا« ألنها وقعت: 
)د( نائبًا عن املفعول املطلق )ج( مفعواًل مطلًقا   )ب( مفعواًل ألجله   )أ( حااًل  

306- »أُِطيع والديَّ ابتغاء رضاهام ورضا الله«. ما الضبط الصحيح لكلمة »ابتغاء«؟
)د( ابتغاُء )ج( ابتغاًء    )ب( ابتغاءِ   )أ( ابتغاَء  

307- »ارتدى الناس سرتات النجاة حَذر الغرق«. ما إعراب كلمة »حَذر«؟
)ب( متييز منصوب، وعالمة نصبه الفتحة )أ( فعل ماٍض مبني عىل الفتح   

)د( مفعول مطلق منصوب، وعالمة نصبه الفتحة )ج( مفعول ألجله منصوب، وعالمة نصبه الفتحة 
ْت مآقينا. ما إعراب كلمة »شوًقا« يف البيت السابق؟ 308- ِبْنُتم وِبنَّا فام ابتلَّت جوانحنا ... شوًقا إليكم وال جفَّ

)د( مفعول مطلق منصوب )ج( مفعول ألجله منصوب  )ب( مفعول به منصوب  )أ( حال منصوبة 
309- »سعدُت رسوًرا بنجاح صديقي«، »غمرتني السعادة رسوًرا بنجاح صديقي«. ما إعراب كلمة »رسوًرا« يف الجملتني؟

)ب( يف األوىل متييز، ويف الثانية نائب عن املفعول املطلق )أ( يف األوىل مفعول ألجله، ويف الثانية متييز  
)د( يف األوىل نائب عن املفعول املطلق، ويف الثانية مفعول ألجله )ج( يف األوىل مفعول به، ويف الثانية مفعول ألجله 
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310- «قفزت الطفلة َفرَِحًة بالهدية»، «قفزت الطفلة َفرَْحًة بالهدية». ما إعراب كلمة »فرحة« يف الجملتني؟
)ب( األوىل حال، والثانية مفعول ألجله )أ( األوىل حال، والثانية نائب عن املفعول املطلق 
)د( األوىل مفعول مطلق، والثانية حال )ج( األوىل مفعول ألجله، والثانية حال          

311- »رسين موقفك وحقوق املرأة»، ما نوع الواو يف الجملة السابقة؟
)د( واو املعية )ج( الواو االستئنافية   )ب( واو الحال   )أ( الواو العاطفة 

312- »جلس طالب العلم مجلس العلامء«. ما إعراب كلمة »مجلس«؟
)د( ظرف مكان منصوب )ج( حال منصوبة   )أ( مفعول مطلق منصوب      )ب( مفعول به منصوب 

313- أيٌّ من اآليت ورد فيه مفعول معه واجب النصب؟
)أ( بالعلِم واملال يبني الناس ملكهم ... مل ينَُب ُملك عىل جهل وإقالل

)ب( اتفق التاجر ورشيكه عىل رشاء املنتجات املحلية
)د( رسُت واالتجاه املؤدي إىل مقر عميل )ج( أول الغضب جنون، وآِخره ندم     

314- أيُّ الجمل اآلتية ورد فيها اسم يجوز نصبه عىل املعية أو العطف عىل ما قبله؟
)أ( املستندات محفوظة واملوظَّف األمني   )ب( العلم والعمل ال غنى عنهام يف نهضة األمم

)ج( تناقش املعلم وطالبه يف قضايا املجتمع   )د( أعلن أحد العلامء وفريقه العلمي عن اكتشاف جديد
315- أيُّ الجمل اآلتية تخلو من مفعول معه؟

)ب( أعجبتني معاملتك والجار )أ( اترك الناس وشأنهم   
)د( ال تحكم بالعدل وتخالفه )ج( دع كلَّ فرد وما يعتقده   

316- »غادرت الطائرة أرض املطار وحلول الظالم«. ما حكم االسم الواقع بعد الواو يف الجملة السابقة؟ وملاذا؟
)ب( يجوز نصبه ألنه مفعول به، أو رفعه ألنه اسم معطوف )أ( يجب رفعه ألنه معطوف عىل كلمة »الطائرة« 

)د( يجب نصبه ألنه مفعول معه )ج( يجب نصبه ألنه معطوف عىل كلمة »أرض« 
د الجملة التي تحتوي عىل مفعول معه: 317- حدِّ

)ب( شكرًا وتقديرًا لكلِّ َمن يُخلِص يف خدمة وطنه )أ( الغريب سائر والطريق حتى وصل إىل غايته     
)د( عرَفُت يف صديقي إخالًصا ووفاًء ال مثيل لهام )ج( أحب بالدي وحرًصا عىل سالمتها أستبسُل يف الدفاع عنها 

318- عنيِّ الجملة التي ورد فيها مفعول معه:
)ب( العلم نور والجهل ظالم )أ( استيقظ العامل وطلوع الفجر       

)د( ال تذكُْر مساوئ الناس وتنَس عيوبك َم قائد الكتيبة مع جنوده لتنفيذ املهمة      )ج( تقدَّ
319- »يف الصبــاح حــض املديــر قبــل موعــده بنصــف ســاعة، ثــم جــاء املوظَّفــون واحــًدا تلــو اآلَخــر«. يف العبــارة 

دهــام: الســابقة ظرفــا زمــان، فحدِّ
)د( موعد، ساعة )ج( الصباح، ساعة   )ب( قبل، تلو   )أ( الصباح، موعد    

320- أيُّ البدائل اآلتية يخلو من ظرف مكان؟
)ب( املاء حولك فضة رقراقة ... والشمس فوقك َعْسَجٌد يترضم )أ( يقع السوق التجاري وسط املدينة        

)د( احرص عىل زيارة أقاربك بني حنٍي وآَخر )ج( أدىل الشاهد بشهادته أمام هيئة املحكمة                
د جملة الحال يف البيت السابق: مت خالًيا ... وقد يضحك املَْوتُوُر وهو حزين. حدِّ 321- أُعاتِب نفيس إْن تبسَّ

)د( وقد يضحك مت خاليًا     )ج( تبسَّ )ب( وهو حزين     )أ( أُعاتِب نفيس      
322- أيُّ العبارات اآلتية تشتمل عىل حال؟

)ب( أدَّب األُب ابَنه تأديبًا حسًنا    )أ( وصَّ األُب ابَنه ُمؤدِّبًا له           
)د( وصَّ األُب ابَنه تأديبًا له )ج( حُسن االبُن أدبًا               
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323- أيُّ العبارات اآلتية تشتمل عىل حال جملة؟
)ب( أقبل الناجح وجهه مرشق           )أ( أقبل الناجح ضحوك السن           

)د( أقبل الناجح مرشوح الصدر )ج( أقبل الناجح مستبرًشا خريًا        
324- »إن تتحدوا يكتب لكم الفوز، وتعيشوا وأعالمكم مرفوعة يف كلِّ ميدان«. عنيِّ جملة الحال ونوعها يف العبارة السابقة:

)ب( وتعيشوا، جملة فعلية        )أ( لكم الفوز، جملة اسمية        
)د( يكتب لكم الفوز، جملة فعلية   )ج( وأعالمكم مرفوعة، جملة اسمية         

325- عنيِّ الحال املفردة وصاحبها يف هذه الجملة: »تبادلنا الرسائل يف العمل متفاهمني«:
)ب( يف العمل، الرسائل   )أ( متفاهمني، الرسائل        

)د( متفاهمني، ضمري املتكلمني الفاعل »نا« )ج( يف العمل، ضمري مسترت تقديره نحن       
يُْت واجبي غري ُمهِمل«. ما إعراب »غري« يف الجملة السابقة؟ 326- »أدَّ

)ج( مستثنى منصوب )ج( نعت منصوب   )ب( بدل منصوب           )أ( حال منصوبة  
327- »العلم مقرتن باألخالق؛ ألنهام مًعا ينرشان الخري والسالم«. ما إعراب كلمة »مًعا« يف العبارة السابقة؟

)د( بدل منصوب )ب( ظرف مكان منصوب  )ج( حال منصوبة   )أ( ظرف زمان منصوب 
328- »إن املستشــفيات جميعهــا ممتلئــة باملــرىض، »فحــص الطبيــب املــرىض جميعــا«. مــا إعــراب مــا تحتــه خــط يف 

الجملتــني الســابقتني عــىل الرتتيــب؟
)ب( حال منصوبة، حال منصوبة )أ( توكيد معنوي منصوب، حال منصوبة   

)د( توكيد معنوي منصوب، توكيد معنوي منصوب )ج( خرب إن مرفوع، نعت منصوب   
329- »هنيئا ما ترشبون، ومريئا ما تأكلون«. ما إعراب الكلمتني اللتني تحتهام خط عىل الرتتيب؟

)ب( مفعول مطلق منصوب، معطوف منصوب )أ( مفعول مطلق منصوب، مفعول مطلق منصوب  
)د( حال منصوبة، حال منصوبة )ج( مفعول ألجله منصوب، مفعول ألجله منصوب  

330-  مــا عــاش َمــن عــاش مذموًمــا خصائلــه .. ومل ميــت مــن يكــن بالخــري مذكــورا. مــا إعــراب مــا تحتــه خــط عــىل 
الرتتيــب يف البيــت الســابق؟

)ب( متييز منصوب، حال منصوبة  )أ( حال منصوبة، بدل منصوب        
)د( مفعول ألجله منصوب، حال منصوبة )ج( حال منصوبة، خرب كان منصوب            

331- »ما حض الكُتَّاُب املؤتَر إالَّ كاتب القصص الخيالية«. ما املستثنى يف الجملة السابقة؟
)د( كاتب )ج( الُكتَّاب   )ب( الخيالية   )أ( القصص  

332- »يُحقِّق كلُّ الطالب أهدافهم إالَّ املُتكاِسلني«. ما املستثنى منه يف الجملة السابقة؟ 
)د( أهدافهم )ج( يُحقِّق    )ب( املُتكاِسلني   )أ( كلُّ   

« يف الجملة السابقة؟ 333- »ال يلتفت للشائعات أحد إالَّ ُمروِّجوها«. ما إعراب ما بعد »إالَّ
)ب( فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الواو )أ( مستثنى منصوب، وعالمة نصبه األلف   

)ج( بدل مرفوع، وعالمة رفعه الواو              )د( بدل منصوب، وعالمة نصبه األلف
334- أيُّ الجمل اآلتية ُتثِّل ألسلوب استثناء صحيح باستخدام »خال«؟

)ب( خال الدرس من رسوم توضيحية )أ( انتهيُت من مراجعة درويس خال درسني            
)د( إذا َسيٌِّد ِمنَّا َخال قاَم َسيٌِّد ... قَُؤوٌل لاِم قاَل الِكراُم فَُعوُل )ج( إين اتََّخذُت سيدي عن الورى ... خالًّ كرميًا صادقًا صحيبا 
335- »يُدرِك أهمية العلم كلُّ إنسان حاشا املُغيَّب عن الحقيقة«. ما األوجه اإلعرابية املُمِكنة لكلمة »املُغيَّب« يف الجملة السابقة؟

)ب( مضاف إليه مجرور أو مستثنى منصوب )أ( مضاف إليه مجرور أو فاعل مرفوع         
)ج( اسم مجرور أو مفعول به منصوب         )د( بدل مرفوع أو نائب فاعل مرفوع
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ــلوب  ــتخدام أس ــابق باس ــى الس ــن املعن ــربِّ ع ــف نُع ــم«. كي ــان منه ــد اثن ــم، ومل يُِج ــون أدواره ــاد املُمثِّل 336- »أج
ــدا«؟ ــا ع ــتخِدمني »م ــح، ُمس ــتثناء صحي اس

)ب( أجاد املُمثِّلون أدوارهم ما عدا اثنني منهم )أ( املُمثِّالن أجادا الدور ما عدا بقية املُمثِّلني              
)د( أجاد املُمثِّلون أدوارهم ما عدا اثنان منهم )ج( ما عدا املُمثِّلون يف إجادة أدوارهم        

337- »أكلنا الفاكهة سوى..... «. أيُّ الكلامت اآلتية تَِصحُّ إلكامل الجملة السابقة؟
)د( تفاٌح )ب( التفاِح   )ج( التفاَح     )أ( تفاًحا            

اِخِطنَي ِسوى الرَضاء. ما إعراب ما بعد »سوى« يف البيت الشعري السابق؟ 338- َوَما لِلَْجاِزِعنَي ِسَوى اْصِطَبار ... َوَما للسَّ
)د( مضاف إليه مجرور )ج( مبتدأ مؤخر مرفوع       )ب( مستثنى منصوب  )أ( بدل مجرور    

يُب إالَّ نَوى ... وإالَّ َعفاًفا وإالَّ َوقارا. ما نوع أسلوب االستثناء يف الشطر األول من البيت السابق؟ 339- وما زاَدين الشَّ
)د( ناقص مثبت )ج( تام مثبت   )ب( تام منفي           )أ( ناقص منفي    

340- أيُّ الجمل اآلتية تحوي مستثًنى يجوز فيه وجهان لإلعراب؟
)ب( سعى الناس لتحصيل العلم إالَّ املتكاسل منهم )أ( ما حفظت القصائد إالَّ قصيدة           

)د( ما اسرتاح الالعب إالَّ بعد أن حقَّق هدفه )ج( ما ضل إالَّ َمن خالف السنن الكونية              
341- ما الجملة التي تحوي تييزًا ملفوظًا فيام يأيت؟

)د( زرعُت أريض زرًعا )ج( بنيُت بيتًا عاليًا   )ب( قرأُت كتبًا ثالثًة   )أ( اشرتيُت كياًل أرزًا  
342- أيُّ الجمل اآلتية تحوي تييزًا ُمحوَّاًل عن مفعول؟

)ب( ما أرفع العلامء ُخلًُقا              )أ( درسنا العلوم أنواًعا     
مة أرسع نهضة من غريها )د( الدول املُتقدِّ )ج( تالقحت الشعوب ثقافًة    

343- يف جملة »اشتعل قلبي حبًّا« تييٌز ملحوٌظ ُمحوٌَّل عن .......:
)د( خرب )ج( مبتدأ    )ب( فاعل    )أ( مفعول     

رت القرائح علاًم«؟  344- ما نوع التمييز يف جملة »تفجَّ
)د( ذات )ج( عددي   )أ( ملفوظ     )ب( ملحوظ  

345- أيُّ الجمل اآلتية ال تحوي تييزًا ُمحوَّاًل عن مبتدأ؟
)ب( مل يتغريَّ قلبي قدر أمُنلة حبًّا )أ( العلامء أثبت قدًما من غريهم يف العلم والخلق         

)د( العلم أقوى سالًحا من غريه يف مواجهة املستقبل )ج( الربيع أجمل الفصول َعرفًا وطيبًا               
346- أيُّ الجمل اآلتية تحوي تييزًا ملحوظًا؟

)ب( قضيُت يف الغربة تسعة عرش عاًما وازدادت خمًسا )أ( يحرتم الطالب ُمعلِّمه احرتاًما    
م الزوج لزوجته جراًما ذهبًا )د( قدَّ )ج( يزداد القمر بهاًء ليلة الكامل                

347- »إن أعطيتنى شربا ودا أعطيتك فدانا إخالصا، وإن عاملتنى وزن ذرة احرتاما وسعك قلبى قنطارا محبة ووفاء« 
الكلامت التي تحتها خط عىل الرتتيب تييز .......... 

)ب( املساحة، املساحة، الوزن، الكيل  )أ( املساحة، املساحة، العدد، الكيل            
)د( املساحة، الكيل، العدد، الوزن )ج( املساحة، الكيل، الوزن، الوزن           

ق الرجل كلَّ يوم بصاع«. الكلمة التي تحتها خط تييز:  348- »قمًحا يتصدَّ
)د( للعدد )ج( للكيل    )ب( للوزن   )أ( للمساحة  

349- أيُّ الجمل اآلتية ورد فيها تييز للمساحة؟
)د( صنعُت علبًة نحاًسا )ج( حرث املحراث فدانًا شعريًا  )ب( قرأُت سبع عرشة قصةً  )أ( أكلُت كياًل تفاًحا  



اللغة العربية - الثانوية العامة

دليلك إلى التفوق

بنك 
المعرفة

28

النحوية التدريبات 

350- فيها اثَنتاِن َوأَربَعوَن َحلوبًَة ... سوًدا كَخاِفَيِة الُغراِب األَسَحِم. بنيِّ نوع ما تحته خط، وأعربه:
)ج( نعت، منصوب          )د( متييز ملفوظ، منصوب )أ( خرب كان محذوفة، منصوب       )ب( حال، منصوبة 

351- »حض الندوة سبع عرشة أديبة وُمفكِّرة«. ما إعراب »سبع عرشة« و»أديبة« يف الجملة السابقة عىل الرتتيب؟
)أ( بدل مرفوع، مضاف إليه مجرور   

)ب( عدد مبني عىل فتح الجزأين يف محل رفع فاعل، متييز منصوب
)ج( مفعول به منصوب، متييز منصوب          

)د( نعت مرفوع، مضاف إليه مجرور
352- »جاء اثني عرشة طالٍب«. ما الصورة الصحيحة للجملة السابقة بعد تصويب الخطأ فيها؟

)د( جاء اثني عرش طالبًا )ج( جاء اثنا عرش طالبًا  )أ( جاء اثني عرش طالٍب      )ب( جاء اثنا عرشة طالٍب 
353- »تضم مدرستنا 30 فصل، ويف فصلنا 21 طالبة«. اكتب العددين يف الجملة السابقة بالحروف العربية، واضبط تييزهام بالشكل:

)ب( ثالثون فصٍل، أحد وعرشون طالبةٍ  )أ( ثالثون فصاًل، أحد وعرشين طالبًة   
)د( ثالثني فصاًل، إحدى وعرشون طالبًة )ج( ثالثني فصٍل، إحدى وعرشين طالبٍة   

354- »يف مكتبة املدرسة 77 قصة، و19 رواية«. ما الصورة الصحيحة للجملة السابقة بعد كتابة األعداد فيها بالحروف العربية؟
)ب( يف مكتبة املدرسة سبع وسبعون قصًة، وتسع عرشة روايًة )أ( يف مكتبة املدرسة سبعة وسبعون قصٍة، وتسعة عرش روايةٍ 
)د( يف مكتبة املدرسة سبع وسبعون قصًة، وتسعة عرش روايٍة )ج( يف مكتبة املدرسة سبعة وسبعون قصٍة، وتسع عرشة روايةً 

355- »يضــم فريــق كــرة القــدم 11 العــب، و6 العبــني احتياطيــني«. مــا الصــورة الصحيحــة للجملــة الســابقة بعــد 
كتابــة األعــداد بهــا بالحــروف العربيــة؟

)أ( يضم فريق كرة القدم أحد عرش العٍب، وست العبني احتياطيني 
)ب( يضم فريق كرة القدم أحد عرشة العبًا، وستة العبني احتياطيني
)ج( يضم فريق كرة القدم أحد عرش العبًا، وستة العبني احتياطيني 

)د( يضم فريق كرة القدم إحدى عرش العٍب، وست العبني احتياطيني
356- »يف املوقع اإلنشايئ رأيُت 12 مهندسة«. اكتب العدد يف الجملة السابقة بالحروف العربية:

)أ( اثنا عرشة   )ب( اثنتي عرشة                )ج( اثني عرش            )د( اثنتا عرش
357- »قضينا يف الرحلة .......أيام و...... لياٍل، و ....... ساعة«. أكمل الجملة السابقة مبا يُناِسبها مامَّ يأيت: 

)ب( عرشة، عرش، ثالث عرشة  )أ( عرشة، عرشة، ثالثة عرش          
)د( عرش، عرشة، ثالث عرشة )ج( عرش، عرش، ثالث عرش          

358- أيُّ الكلامت اآلتية من ألفاظ العقود؟
)ب( بنون    )ج( مثانون          )د( سنون )أ( أهلون   

359- أيُّ الجمل اآلتية تحوي عدًدا مفرًدا؟ 
)ب( زار أيب أكرث من خمس عرشة دولة ع   )أ( يُتاِبع املباراة أكرث من مليون وستني ألف ُمشجِّ
)د( قرأُت يف إجازة الصيف أربع روايات م فريقي بفارق خمسني نقطة عىل الفريق املُناِفس  )ج( يتقدَّ

360- أيُّ الجمل اآلتية تحوي عدًدا معطوًفا؟
ذ املهمة أربعون جنديًّا من الجنود األَكْفاء )ب( نفَّ )أ( أدخر من مرصويف اليومي عرشة جنيهات  

)د( كرَّم مدير املدرسة مائة وستني طالبة )ج( فاز بالجائزِة هذا العام ثالث عرشة طالبة  
361- »يا لله لألطفال املفقودين!«، »يا لشوق الغريب إىل وطنه !«، »واحبيباه، َمْن يل بعدك؟!«، »يا جامل السامء عند 

الغروب«. ما نوع أساليب النداء السابقة عىل الرتتيب؟
)ب( نداء تعجبي، ندبة، ندبة، نداء تعجبي )أ( استغاثة، نداء تعجبي، ندبة، نداء تعجبي       

)د( نداء تعجبي، نداء تعجبي، ندبة، نداء تعجبي )ج( استغاثة، ندبة، ندبة، نداء تعجبي         
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362- أيُّ الجمل اآلتية ال تحتوي عىل أداة نداء؟
)أ( أيا طالب العلم، اجتهد يف طلبه  

ورى وحارَسها ... جزاَك ربُّك خريًا عن ُمِحبِّيها )ب( يا رافًعا رايَة الشُّ
، إيَّاك واإلهامل          )ج( أي بُنيَّ

)د( أي وقٍت تقضيه يف املذاكرة ينفعك
د املنادى يف البيت السابق: 363- أيُّها املوجوع صربًا ... إن بعد العس يًسا. حدِّ

)ج( الهاء يف أيُّها           )د( أيُّ )ب( صربًا    )أ( املوجوع  
364- »يا عاملون، اجتهدوا«، »أيها العاملون، اجتهدوا«. ما إعراب ما تحته عىل الرتتيب؟

)أ( منادى مبني عىل الضم يف محل نصب، مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الواو 
)ب( منادى مبني عىل الواو يف محل نصب، منادى مبني عىل الواو يف محل نصب

)ج( منادى مبني عىل الواو يف محل نصب، نعت مرفوع، وعالمة رفعه الواو
)د( منادى مرفوع بالواو يف محل نصب، نعت مرفوع، وعالمة رفعه الواو

د املنادى وأعربه يف املثال السابق: 365- »يا هذان الطالبان، أرسَِعا إىل الحصة«. حدِّ
)ب( هذان، منادى مبني عىل األلف يف محل نصب )أ( الطالبان، منادى مبني عىل األلف يف محل نصب  

)د( هذان، منادى منصوب، وعالمة نصبه الفتحة )ج( الطالبان، بدل مرفوع، وعالمة رفعه األلف  
، إيَّاكــم والتفــرُّق«. ما نــوع املنــادى يف الجملتني الســابقتني  ، احــرص عــىل صداقــة املخلصــني«، »يــا بَنــيَّ 366- »يــا بُنــيَّ

عــىل الرتتيــب؟ ومــا عالمــة إعرابه؟
)أ( نكرة غري مقصودة: منصوب، وعالمة نصبه الياء، مضاف: منصوب، وعالمة نصبه الياء

)ب( مضاف: منصوب، وعالمة نصبه الفتحة املقدرة، نكرة غري مقصودة: منصوب، وعالمة نصبه الياء
)ج( مضاف: منصوب، وعالمة نصبه الفتحة املقدرة، مضاف: منصوب، وعالمة نصبه الياء

)د( مضاف: منصوب، وعالمة نصبه الياء، مضاف: منصوب، وعالمة نصبه الياء
367- »يا مرفوع الرأس أنت الناجح«، »يا مرفوعا رأسه أنت الناجح«. أعرب ما تحته خط عىل الرتتيب:

)أ( منادى نكرة مقصودة مبني يف محل نصب، منادى شبيه باملضاف منصوب، فاعل مرفوع
)ب( منادى نكرة مقصودة مبني يف محل نصب، منادى مضاف منصوب، مفعول به منصوب

)ج( منادى مضاف منصوب، منادى شبيه باملضاف منصوب، نائب فاعل مرفوع
)د( منادى مضاف منصوب، منادى مضاف منصوب، مضاف إليه مجرور

368- »هيــا بائعــي ممنوعــات، إياكــم واإلرضار بالنــاس«، »هيــا بائعــي املمنوعــات، إياكــم واإلرضار بالناس«،»هيــا بائعــني 
للممنوعــات، إياكــم واإلرضار بالنــاس«. مــا نــوع املنــادى يف الجمــل الســابقة عــىل الرتتيــب؟

)ب( نكرة مقصودة، مضاف، شبيه باملضاف )أ( شبيه باملضاف، مضاف، مضاف   
)د( مضاف، مضاف، شبيه باملضاف )ج( شبيه باملضاف، مضاف، نكرة مقصودة   

369- »يا قائلني الصدق لكم التحية«، »يا قائلني صدقا لكم التحية«، »يا قائىل الصدق لكم التحية«، »يا قائىل صدق 
لكم التحية« ما نوع املنادى يف األمثلة السابقة عىل الرتتيب؟

)ب( شبيه باملضاف، شبيه باملضاف، مضاف، مضاف )أ( مضاف، شبيه باملضاف، مضاف، مضاف   
)د( شبيه باملضاف، شبيه باملضاف، مضاف، شبيه باملضاف )ج( شبيه باملضاف، مضاف، شبيه باملضاف، مضاف  

370- »انتبه يا غافل«، »يا غافاًل، الحياة قصرية«. ما نوع املنادى يف املثالني السابقني عىل الرتتيب؟
)ب( نكرة غري مقصودة، مضاف  )أ( نكرة مقصودة، شبيه باملضاف   

)د( نكرة غري مقصودة، شبيه باملضاف )ج( نكرة مقصودة، نكرة غري مقصود   
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د الخطأ يف الجملة السابقة، واكتبها صحيحة: ًقا يف املدرسة«. حدِّ 371- »كان أخاك ُمتفوِّ
ٌق يف املدرسة   )ب( كان أخاك ُمتفوِّ ٌق يف املدرسة     )أ( كان أخوك ُمتفوِّ

قًا يف املدرسة )د( كان أخوك ُمتفوِّ قًا يف املدرسة    )ج( كان أخيك ُمتفوِّ
ــرَب إعــراب  ــاس إال العاشــقون ذوو الهــوى ... وال خــريَ فيمــن ال يحــب ويعشــُق. كلمــة »ذوو« ال تُع 372- ومــا الن

األســامء الخمســة ألنهــا:
)د( ُمثنَّاة )ج( ليست مضافة   رة   )ب( ُمصغَّ )أ( جمع   

ال. كلمة »ذوا« ال تُعرَب إعراب األسامء الخمسة ألنها:  373- َذَوا ِشَيٍم ِصيغْت من العدل والتُّقى ... بها ُعظِّاَم يف الخافَقنْيِ وبُجِّ
)د( ليست مفردة )ج( ُمثنَّاة    )ب( ليست مضافة   رة    )أ( ُمصغَّ

374- فتعزَّ عن هذا وقل يف غريِه ... واذكر شامئل من أخيَك املنجِب. ما عالمة إعراب كلمة »أخيك« يف البيت السابق؟
)د( الياء )ج( الفتحة   )ب( الكرسة املقدرة   )أ( الكرسة الظاهرة  

375- صِحَب الناُس قبلنا ذا الزمانا ... وعناهم من شأنه ما عنانا. أعرب ما تحته خط يف البيت السابق:
)ب( اسم إشارة مبني يف محل نصب مفعول به )أ( مبتدأ مؤخر مرفوع، وعالمة رفعه الضمة املقدرة  

)د( فاعل مرفوع، وعالمة رفعه الضمة املقدرة )ج( مفعول به منصوب، وعالمة نصبه األلف  
اُن فانظُر بعقلَك إنَّ العنَي كاذبٌة ......  واسمع بقلبَك إنَّ السـمَع َخوَّ  -376 
اُن وال تَقل كلُّ ذي عـني له نظٌر ......  إنَّ الرُّعـاة ترى ما ال يرى الضَّ   

ما عالمة إعراب ما تحته خط؟
)د( الياء )ج( الكرسة املقدرة    )ب( الكرسة الظاهرة   )أ( الفتحة املقدرة  
َدا. ما عالمة إعراب »ذا« يف البيت السابق؟ 377- إذا كنَت ذا رأي فكن ذا عزميٍة ... فإن فساد الرأي أن ترتدَّ

)د( الفتحة املقدرة )ج( األلف    )ب( الفتحة الظاهرة   رة   )أ( الكرسة املُقدَّ
378- أيُّ الجمل اآلتية تشتمل عىل اسم من األسامء الخمسة؟

قة     )ب( ذي البنُت ُمتفوِّ )أ( إذا صادقَت أحًدا فأخلص يف صداقته      
)د( فالناس هذا حظه مال وذا ... علم وذاك مكارم األخالِق )ج( ال تنتظر عونًا من ذي حقد    

379- أيُّ الجمل اآلتية تخلو من اسم من األسامء الخمسة؟
)ب( سلَّمُت عىل أيب جارنا الجديد  )أ( كان أخوك من األوائل    
)د( تعرَّفُت عىل ذا الرجل الطيب )ج( إن حامك شخص عظيم    

380- وَمن يَُك ذا َفٍم ُمرٍّ مريٍض ... يجد ُمرًّا به املاَء الزُّالال. كلمة »فم« ال تُعرَب إعراب األسامء الخمسة ألنها:
)د( ليست مفردة )ج( اتصلت بها امليم   رة   )ب( ُمصغَّ )أ( مضافة   

د نوع النعت يف الجملة  دة أنواعها وأشكالها« حدِّ 381- »شاهدُت يف التلفاز تقريًرا عن أسامك القرش، وهي أسامك كبرية الحجم ُمتعدِّ
السابقة:

)د( سببي، سببي )ج( حقيقي، سببي    )ب( سببي، حقيقي    )أ( حقيقي، حقيقي   
د النعت املفرد يف الجملة السابقة، وأعربه: 382- »كرَّمت الدولة عاملًا له باع طويل يف الفيزياء«. حدِّ

)ج( طويل، نعت مرفوع              )د( عاملًا، نعت منصوب )ب( باع، نعت مرفوع  )أ( الدولة، نعت مرفوع 
383- »الطالب املجتهدون ال يقرصون ىف واجباتهم املدرسية«. ما إعراب ما تحته خط يف الجملة السابقة عىل الرتتيب؟

)أ( نعت مرفوع، وعالمة رفعه الضمة، نعت مجرور، وعالمة جره الكرسة 
)ب( نعت مرفوع، وعالمة رفعه الواو، نعت مجرور، وعالمة جره الكرسة

)ج( نعت مرفوع، وعالمة رفعه الواو، نعت منصوب، وعالمة نصبه الفتحة 
)د( نعت مرفوع، وعالمة رفعه الواو، نعت مرفوع، وعالمة رفعه الضمة
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384- »رأيــُت طالًبــا جميــل الخــط«، »رأيــُت طالًبــا جميــاًل خطُّــه«، »رأيــُت طالًبــا خطُّــه جميــل«. مــا نــوع النعــت 
يف الجمــل الســابقة عــىل الرتتيــب:

)د( حقيقي، سببي، حقيقي )ج( سببي، حقيقي، سببي  )ب( سببي، حقيقي، حقيقي  )أ( حقيقي، سببي، سببي 
385- »ال خري يف صديق ال يصون رسَّك«. ما نوع النعت يف الجملة السابقة؟ 

)ج( جملة اسمية                )د( جملة فعلية )ب( مفرد    )أ( شبه جملة  
386- »يف حدائق الزهور زهور نادرة أنواعها«. ما الصورة الصحيحة للجملة السابقة بعد تحويل النعت فيها إىل نعت جملة اسمية؟

)ب( يف حدائق الزهور زهور تندر أنواعها )أ( يف حدائق الزهور زهور ندرت أنواعها     
)د( يف حدائق الزهور زهور أنواعها نادرة )ج( يف حدائق الزهور زهور نادرة األنواع     

رِبَا« ما نوع النعت فيام تحته خط؟ وما محله اإلعرايب؟ 387- »ال تحسِب املجَد تًرا أنَت آِكلُه .... لن تبلَغ املجد حتى تلعق الصَّ
)ب( جملة فعلية، يف محل نصب  )أ( شبه جملة، يف محل نصب    
)د( جملة اسمية، يف محل نصب )ج( جملة اسمية، يف محل رفع    

388- »ال يكره السالم إالَّ أناٌس يف عقولهم جهالة«. ما نوع النعت يف الجملة السابقة؟
)د( شبه جملة )ج( جملة فعلية   )ب( جملة اسمية   )أ( مفرد   

389- »القضاة العادلون ال مييزون بني الناس يف حكمهم«. ما نوع النعت يف الجملة السابقة؟
)د( شبه جملة )ج( جملة اسمية   )ب( مفرد    )أ( جملة فعلية  

د النعت املفرد يف الجملة السابقة، واذكر إعرابه: 390- »عالقة األرسة قامئة عىل أسس راسخة من األدب واحرتام اآلَخر«. حدِّ
)د( قامئة، نعت مرفوع )ج( األدب، نعت مجرور  )أ( األرسة، نعت مجرور            )ب( راسخة، نعت مجرور     

391- أيُّ الجمل اآلتية تحوي أسلوب عطف باستخدام »لكن«؟
)ب( ما عرَفُت الغدر لكن الوفاء )أ( الشمس ساطعة ولكن الهواء بارد               

)د( العمل الجاد ُمجِهد لكنَّ نتائجه مبهرة  )ج( أحيانًا يكون الباطل قويًّا لكنَّ الحق دامئًا أقوى          
392- »أحب مشاهدة رشوق الشمس ال الغروب«. ضع »لكن« مكان »ال« وغريِّ ما يلزم، مع مراعاة الحفاظ عىل املعنى:

)ب( أحب مشاهدة رشوق الشمس لكن الغروب )أ( أحب مشاهدة غروب الشمس لكن الرشوق           
)د( ال أحب مشاهدة رشوق الشمس لكن الغروب )ج( ال أحب مشاهدة غروب الشمس لكن الرشوق      
393- »ليس للنحل عينان لكن خمس عيون«. ضع »ال« مكان »لكن« وغريِّ ما يلزم، مع مراعاة الحفاظ عىل املعنى:

)ب( للنحل خمس عيون ال عينان )أ( ليس للنحل عينان وال خمس عيون                
)د( ليس للنحل خمس عيون وال عينان )ج( للنحل عينان ال خمس عيون       

394- أيُّ الجمل اآلتية تحوي أسلوب عطف باستخدام »ال«؟
)ب( ال يحب الله الظاملني وال املُفِسدين   )أ( أستمتع بقراءة الروايات الواقعية ال الخيالية         

)د( ليس الكذوب محبوبًا وال الخائن )ج( لن تسمح الدول بخرق القوانني وال مخالفة قواعدها 
395- أيُّ الجمل اآلتية تحوي حرف عطف يُثِبت الحكم ملا قبله وينفيه عامَّ بعده؟

اءون حتى األخري إىل نهاية السباق )ب( وصل العدَّ )أ( ما أحببُت االنتقام بل التسامح          
)د( يتفوَّق يف االختبار املجتهد ال الكسول )ج( دخل املدعوون فاملحاِض إىل قاعة الندوة             

396- أيٌّ من اآليت يشتمل عىل أسلوب عطف؟
)ب( يخرج الفالحون إىل مزارعهم وطلوع الفجر )أ( يؤدِّي العاملون املخلصون عملهم وهم سعداء        

)ج( وليٍل كموِج البحِر أرخى سدولَه ... عيلَّ بأنواِع الهموِم ليبتيل  )د( نسعى إىل نرش السالم والتسامح بني أفراد املجتمع
397- »تعوَّد أن تبدأ بالعمل السهل .......... الصعب«  ضع حرف عطف ُمناِسًبا:

)د( لكن )ج( ثم    )ب( بل    )أ( أو   
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398- »أيُسِعدك املال أكرث أم ...... الناس؟« أكمل مبعطوف ُمناِسب مع الضبط:
)د( محبَة )ج( محبُة    )ب( محبٍة    )أ( محبِة   

399- أفاد حرف »الواو« العطف بني الجمل يف كلٍّ مامَّ يأيت باستثناء: 
)ب( حاِفْظ عىل َمن أحبَّك يف عرسِك ويرُسِك )أ( األمل بالله حبل ال ينقطع، ونور به الظلمة تنقشع          

)د( تعلَّم من الزهرة البشاشة، ومن الحاممة الوداعة )ج( سِهرت أَعنٌي ونامت عيوُن ... يف أموٍر تكون أو ال تكونُ 
400- »حصل الفريق الفائز عىل امليدالية الذهبية فكأس البطولة«. عنيِّ عىل الرتتيب املعطوف واملعطوف عليه يف الجملة السابقة:

)د( البطولة، امليدالية )ج( الذهبية، البطولة   )ب( امليدالية، كأس   )أ( كأس، امليدالية  
401- أيُّ الجمل اآلتية تحوي توكيًدا معنويًّا؟

)ب( املصلحون أنفسهم يدركون قيمة نرش الوعي   )أ( أخذنا أنفسنا بالجد    
)د( قابلنا نفس الالعب مرتني )ج( املجتهد ينفع نفسه باجتهاده   

402- »كال العاملني يؤدِّي واجبه«. اجعل املبتدأ يف الجملة السابقة توكيًدا معنويًّا، مع تغيري ما يلزم:
)ب( العامالن كالهام يؤدِّي واجبه    )أ( العامالن كلٌّ منهام يؤدِّي واجبه   
)د( العامالن كالهام يؤدِّيان واجبهام )ج( العامالن كالهام ُمَؤدٍّ واجبه    

403- أيُّ الجمل اآلتية تحوي توكيًدا معنويًّا؟
من أعينهن ملساعدة األبناء )ب( كأن األمهات يُقدِّ )أ( تَْحرُِم األمهات أعينهن من الراحة ملساعدة األبناء  

)د( أعني األمهات تسهر لراحة األبناء م األمهات أعينهن يد املساعدة لألبناء   )ج( تُقدِّ
« عليها؟ 404- »الوطنيان كالهام أخلصا لوطنهام«. كيف تُكَتب الجملة السابقة بعد إدخال »إنَّ

)ب( إنَّ كال الوطنيني أخلص لوطنه )أ( إنَّ كال الوطنيني أخلصا لوطنهام         
)د( إنَّ الوطنيني كليهام أخلصا لوطنهام )ج( إنَّ الوطنيني كالهام أخلصا لوطنهام   

405- أيُّ الجمل اآلتية تحوي كلمًة تؤكِّد ما قبلها؟
)ب( الصدق الصدق طريق النجاة )أ( إياك وشهادة الزور               

)د( إنَّ يف الكون آيات تدل عىل عظمة الخالق )ج( قد اجتهد الطالب يف تحصيل العلم        
406- أيُّ الجمل اآلتية تشتمل عىل توكيد لفظي؟

)ب( آذى الالعب عينه بإهامل إجراءات السالمة عينها )أ( كُْل ِمن كُلِّ الطعام لكن باعتدال                
)د( يفوز يفوز صاحب العزمية القوية )ج( مع كلِّ نََفس أشكر الله عىل نَِعِمه             

407- ما الجملة التي تحوي توكيًدا لفظيًّا من بني الجمل اآلتية؟
)ب( النابغون أنفسهم يعرفون طريق النجاح مة تسعى إىل تخفيض نَِسب التلوُّث        )أ( إنَّ الدول املُتقدِّ

)د( ال ال أبوح بحبِّ بثنة إنها ... أخذت عيلَّ مواثًقا وعهوًدا )ج( رجع الجيش كلُّه دون خسارة أيِّ جندي     
408- أيُّ الجمل اآلتية ورد فيها توكيد؟

)ب( كلُّ إنسان مسئول عن أعامله )أ( الطالب أفاد نفسه بالقراءة النافعة   
)د( قرأُت الكتاب كلَّه )ج( حرض الحفل جميع املدعوين      

409- »قرأُت الكتاب............... « أكِّد املفعول به يف الجملة السابقة توكيًدا معنويًّا:
)د( قرأُت نفس الكتاب )ج( قرأُت الكتاب الكتاب  )أ( قرأُت الكتاب كُلَّه        )ب( قرأُت عني الكتاب 

410- ما الجملة التي ال تشتمل عىل توكيد لفظي من بني الجمل اآلتية؟
)ب( كُرَِّمت املُعلِّمتان كلتاهام   )أ( يعيش يعيش الوطن فينا كام نعيش فيه        

)د( العلم نور، العلم نور )ج( إن املُعلِّم إن املُعلِّم لفاضل    
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د نوع البدل يف الجملة السابقة: 411- »أعجبتني الحديقة املنتزه«. حدِّ
)د( بدل غلط )ج( بدل مطابق   )أ( بدل اشتامل    )ب( بدل بعض من كل  

د نوع البدل يف الجملة السابقة: 412- »نظرُت إىل الفتاة وجهها«. حدِّ
)د( بدل غلط )ج( بدل اشتامل   )أ( بدل بعض من كل          )ب( بدل مطابق  

413- ما الجملة التي ورد فيها بدل؟
)د( حرض األب أيب )ج( حرض األب وصديقه  )أ( حرض األب نفسه        )ب( حرض األب الصالح  

414- كلُّ الجمل اآلتية ورد فيها بدل مطابق عدا:
)ب( أدهشني الطائر الببغاء )أ( أدهشني هذا الطائر    

)د( أدهشني الطائر رسعة )ج( أدهشني الطائر طائر الببغاء   
»415- »حضُت أمس املحارضة محارضة الفيزياء«. ما نوع البدل يف الجملة السابقة؟

)د( بدل غلط )ج( بدل مطابق   )أ( بدل اشتامل              )ب( بدل بعض   
416- بنيِّ نوع البدل فيام تحته خط عىل الرتتيب يف: »حضُت أمس هذا املؤتر للُّغة العربية، وكان فيه نخبة من العلامء 

علامء الفلسفة وعلامء اللغة، وراقنى العلامء معالجتهم ملشكالت اللغة العربية وتحديات تدريسها ىف عرصنا هذا« 
)ب( بدل اشتامل، بدل اشتامل، بدل بعض  )أ( مطابق، بدل بعض، بدل اشتامل   
)د( بدل مطابق، بدل اشتامل، بدل اشتامل )ج( بدل بعض، بدل مطابق، بدل اشتامل   

د البدل ونوعه يف البيت السابق: 417- َذريني إنَّ أَمرَِك لَن يُطاعا ... وما ألفيتني حلمي مضاًعا. حدِّ
)د( حلم، بدل اشتامل )ج( ياء »ألفيتني«، بدل بعض  )أ( أمر، بدل مطابق        )ب( مضاًعا، بدل مطابق  

418- »كرث العالِم .......... «. أكمل الجملة السابقة ببدل اشتامل ُمناِسب:
)د( علَمه )ج( علاًم    )أ( علِمه      )ب( علُمه   

419- »أدهشتنى سيناء هواؤها«، »أدهشنى ىف سيناء هواؤها«، »أدهشتنى سيناء هواء«، »أحب ىف سيناء هواءها«. 
ما إعراب ما تحته خط يف الجمل السابقة عىل الرتتيب؟

)ب( بدل، فاعل، متييز، مفعول به )أ( بدل، فاعل، توكيد، بدل    
)د( مفعول به، فاعل، متييز، بدل )ج( فاعل، فاعل، توكيد، مفعول به   

نا ... أنَّ الربيع أبا مروان قد حضا. عنيِّ البدل واملُبَدل منه يف الشطر األول من البيت السابق: 420- الفتح عكرمة البكري خربَّ
)ب( البدل: عكرمة، واملبدل منه: الفتح )أ( البدل: البكري، واملبدل منه: عكرمة   

)د( البدل: الفتح، واملبدل منه: عكرمة البكري  )ج( البدل: الفتح، واملبدل منه: البكري   
« يف البيت السابق؟ نَّه من غري تجريِب. ما إعراب »تدحنَّ به ... وال تذمَّ 421- ال تدحنَّ امرأً حتى تجرِّ

)ب( فعل مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة )أ( فعل مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون  
)د( فعل مضارع مبني عىل الفتح يف محل جزم )ج( فعل مضارع مبني عىل السكون يف محل جزم  

422- »أقسمت مييًنا ألدافعن عن وطني حتى آِخر أنفايس« ما سبب بناء »ألدافعن« عىل الفتح يف الجملة السابقة؟
)د( وقوعه بعد القسم )ج( اتصاله بنون التوكيد  )ب( اتصاله بالم القسم  )أ( اتصاله بنون النسوة  

423- ما الجملة التي خلت من فعل أمر مبني عىل السكون؟
)ب( أيها املوظف اجتهد يف عملك )أ( يا طالب العلم، انهض ببلدك         

)د( أيتها الفتيات، احرتمن معلمكن )ج( يا شادي، ادُع زمالءك إىل الحفل   
« يف الجملة السابقة؟ 424- »يا طالبي العزيز، اكتنبَّ درسك بخط جميل« ما عالمة بناء الفعل »اكتنبَّ

)د( الفتح )ج( حذف حرف العلة  )أ( الضم      )ب( السكون   
425- ما الجملة التي ورد فيها فعل مبني عىل الضم؟

)ب( املوظفان اهتام بعملهام اهتامًما كبريًا )أ( األبناء اهتموا بأمهم يف مرضها     
)د( البنت اهتمت بأبيها يف مرضه حتى برئ )ج( املمرضات اهتممن باملرىض     
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426- ما الجملة التي تحوي فعاًل ماضًيا مبنيًّا عىل السكون؟
قن نتائج مميزة هذا العام  )ب( الطالبات حقَّ )أ( حقَّق الفريق كأس البطولة           

)د( الجنود حققوا النرص يف املعركة )ج( حققت الفتاة امليدالية الذهبية يف املسابقة      
427- ما الجملة التي خلت من فعل ماٍض مبني؟

)ب( التزمنا تعليامت السالمة واألمن داخل املصنع )أ( يا شعوب األرض، التزموا السالم بينكم   
)د( التزمت الدولتان اتفاقية السالم بينهام )ج( الزائرون التزموا الهدوء داخل املستشفى  

428- ما الجملة التي خلت من فعل مبني عىل السكون؟
)ب( يا مذيعات، انرشن األخبار السارة )أ( العامالت حققن إنتاًجا كبريًا اليوم   

)د( ألساعدن املحتاجني يف حيِّنا )ج( املتسابقات يرسمن األعالم عىل اللوحات  
429- ما الجملة التي خلت من فعل مبني؟

)ب( ألذاكرن درويس بكل جد واجتهاد )أ( اصدق يف كل أقوالك وأفعالك   
)د( شكرت الفتاة أباها عىل هدية عيد ميالدها )ج( أفدي بالدي بروحي ودمي    

430- »نصحني والدي قائاًل: اجتهد يف دراستك، تحصل عىل ما تريده«. ما األفعال املبنية الواردة يف العبارة السابقة؟
)د( نصحني، تحصل )ج( نصحني، اجتهد   )ب( تحصل، تريده   )أ( اجتهد، تريده  

431- »علينا أالَّ نهمل يف أداء واجباتنا«. الفعل »نهمل« يف الجملة السابقة فعل مضارع :
)د( مرفوع )ج( مجزوم   )ب( مبني    )أ( منصوب  

432- »ال ترشح املُعلِّمة إالَّ ما يفيد الطالب«، »قال املُعلِّم لزميله: ال ترشح إالَّ ما يفيد الطالب«. ما الحالة اإلعرابية للفعل 
»ترشح« يف الجملتني السابقتني؟

)د( منصوب، مرفوع )ج( مجزوم، مرفوع   )ب( مرفوع، مجزوم   )أ( مرفوع، منصوب  
433- جهد الصبابة أن تكون كام أرى ........ عني ُمسهَّدة  وقلب يخفق

ما تحته خط يف البيت السابق أفعال مضارعة، فام الحالة اإلعرابية لكلٍّ منها عىل الرتتيب؟
)ب( مجزوم، منصوب، منصوب  )أ( منصوب، مرفوع، مرفوع    

)د( منصوب، مجزوم، مجزوم )ج( مرفوع، منصوب، مرفوع    
434- »لن ........  الوباء علينا، ما دمنا ..... باإلجراءات االحرتازية«. أكمل الجملة السابقة مبا يُناِسبها:  

)د( يقِض، نلتزَم )ب( يقِض، نلتزُم   )ج( يقيَض، نلتزُم   )أ( يقِض، نلتزْم  
435-       وتوقَّع إذا السامء اكفهرت ... ... مطًرا يف السهول يُحِيي السهوال
قل لقوٍم يستنزفوَن املآقي ....... هل شـــفيتم مع البــكاِء غليال

ما إعراب ما تحته خط يف البيتني السابقني عىل الرتتيب؟
)أ( فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة، فعل مضارع منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة

)ب( فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة املقدرة، فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه ثبوت النون
)ج( فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه ثبوت النون، فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة املقدرة
)د( فعل مضارع مجزوم، وعالمة جزمه السكون، فعل مضارع منصوب، وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة

436- أيُّ الجمل اآلتية تحوي فعاًل مضارًعا منصوبًا عالمة نصبه حذف النون؟
)ج( ال أسهر فأتعب      )د( جئتك يك تساعدين )أ( أتعلَّم ألنفع وطني ونفيس  )ب( مل يكن األطباء ليرضوا مرضاهم 

437- ولو أنَّ الحياة تبقى لحي ....... لعددنا أضلنا الشجعانا. ما إعراب ما تحته خط يف البيت السابق؟
)ب( فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة )أ( فعل مضارع مجزوم، وعالمة جزمه حذف النون  
)د( فعل مضارع مجزوم، وعالمة جزمه السكون املقدر )ج( فعل مضارع مرفوع، وعالمة رفعه الضمة املقدرة  
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438- أيُّ العالمات اإلعرابية اآلتية ليست من عالمات نصب الفعل املضارع؟
)د( حذف حرف العلة )ج( حذف النون   )ب( الفتحة املقدرة   )أ( الفتحة الظاهرة  

439- »لِتؤدون ما عليكم من مسئوليات، وال تفرطون يف حقوقكم«. ما الصورة الصحيحة للجملة السابقة بعد تصويب ما بها من خطأ؟
)أ( لِتؤدون ما عليكم من مسئوليات، وال تفرطوا يف حقوقكم  
)ب( لِتؤدين ما عليكم من مسئوليات، وال تفرطني يف حقوقكم
)ج( لِتؤدوا ما عليكم من مسئوليات، وال تفرطون يف حقوقكم  

)د( لِتؤدوا ما عليكم من مسئوليات، وال تفرطوا يف حقوقكم
440- أيُّ الجمل اآلتية تحوي فعاًل مضارًعا مرفوًعا، وعالمة رفعه الضمة املقدرة؟

)ج( ال أنهى عن يشء وأفعله )أ( تعد اللغة العربية من أكرث اللغات استخداًما حول العامل 
)د( ما كان الحر ليقبل الضيم )ب( قلُت ملُعلِّمي: أستذكر درويس بِجد؛ فقال: إذن تنجح 

441- »يرقى شأن اإلنسان بتسلُّحه بالعلم«. ما الصورة الصحيحة لهذه الجملة، إذا أردنا التعبري عنها بأسلوب رشط؟
)ب( متى يرَق شأن اإلنسان يتسلَّح بالعلم )أ( متى يتسلَّح اإلنسان بالعلم يرقَى شأنه   
)د( متى يتسلَّح اإلنسان بالعلم يرَق شأنه )ج( متى يرقَى شأن اإلنسان يتسلَّح بالعلم   

442- »أىنَّ تُلَق الُقاممُة يف غري أماكنها املخصصة، يكرث الذباب وينترش، وتتفشَّ األمراض«. ما أركان أسلوب الرشط يف العبارة السابقة؟
، فعل الرشط: تُلَق، جواب الرشط: تتفشَّ )ب( أداة الرشط: أنَّ ، فعل الرشط: تُلَق، جواب الرشط: ينترش  )أ( أداة الرشط: أنَّ

، فعل الرشط: تُلَق، جواب الرشط: يكرث )د( أداة الرشط: أنَّ ، فعل الرشط: يكرث، جواب الرشط: تتفشَّ   )ج( أداة الرشط: أنَّ
443- أداتا الرشط اللتان تُستخدمان لغري العاقل هام .......... و ................ 

)د( ما، مهام )ج( أين، أينام   )ب( إْن، َمن   ، حيثام   )أ( أنَّ
444- »مهام واجهُت من محن أدُع الله أن يلهمني الصرب وأتجاوزها«. عنيِّ أداة الرشط وفعله وجوابه يف العبارة السابقة

)أ( أداة الرشط: مهام، فعل الرشط: واجهُت، جواب الرشط: أدُع
)ب( أداة الرشط: مهام، فعل الرشط: واجهُت، جواب الرشط: أتجاوزها

)ج( أداة الرشط: من، فعل الرشط: أدُع، جواب الرشط: يلهمني
)د( أداة الرشط: أن، فعل الرشط: يلهمني، جواب الرشط: أتجاوزها

، كلام«. أيُّ األدوات السابقة غري جازمة؟ 445- »أين، أينام، أىنَّ
)د( أنَّ )ج( كلام    )ب( أين    )أ( أينام   

446- »إن تســَع بِجــد وتــرُج مرضــاة اللــه تفــز بالخــري وتســعد بــه«. يف العبــارة الســابقة فعــالن مجزومــان، وعالمــة جزمهــام 
حــذف حــرف العلــة. فــام هــذان الفعالن؟

)د( تسَع، تفز )ج( ترُج، تفز   )ب( تسَع، ترُج   )أ( تفز، تسعد  
447- »حيثام يأتينا ضيف نكرُمُه«. ما الصورة الصحيحة لهذه الجملة عند تصويب الخطأ بها؟

)ب( حيثام يأتِنا ضيف نكرْمُه          )أ( حيثام يأتِينا ضيف فنكرَمُه    
)د( حيثام يأتِنا ضيف نكرَمُه  )ج( حيثام يأتينا ضيف نكرْمُه    

448- أيُّ الجمل اآلتية غري صواب؟
)ب( صاحب الناس بخلق حسن فيوقروك )أ( إن تصاحب الناس بخلق حسن فسيوقرونك       

)د( صاحب الناس بخلق حسن يوقروك )ج( إن تصاحب الناس بخلق حسن فسوف يوقروك             
449- »كافــح يف حياتــك فتصــل إىل مبتغــاك«، »كافــح يف حياتــك تصــل إىل مبتغــاك«، »إن تكافــح يف حياتــك فســتصل إىل 

مبتغــاك«. مــا إعــراب الفعــل »تصــل« يف الجمــل الســابقة، عــىل الرتتيــب؟
)ب( مضارع منصوب، مضارع مجزوم، مضارع مرفوع )أ( مضارع منصوب، مضارع مجزوم، مضارع منصوب 

)ج( مضارع مرفوع، مضارع مجزوم، مضارع مجزوم        )د( مضارع مبني يف محل جزم، مضارع مرفوع، مضارع مبني يف محل جزم
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450- »ال تبخل مبالك عىل الفقراء واملحتاجني تذق حالوة العطاء«، »ال تبخل مبالك عىل الفقراء واملحتاجني فتذوق مرارة الحرمان«. 
ما إعراب الفعلني »تذق، تذوق« يف الجملتني السابقتني عىل الرتتيب؟

)أ( مضارع مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة، مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة
)ب( مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون، مضارع منصوب وعالمة نصبه الفتحة
)ج( مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون، مضارع مجزوم وعالمة جزمه السكون

)د( مضارع مرفوع وعالمة رفعه الضمة، مضارع مبني عىل الفتح يف محل جزم
451- »ليت الناس يحب بعضهم بعًضا«. ما حكم توكيد الفعل »يحب« بالنون؟ وملاذا؟
)ب( جائز، ألنه مثبت   )أ( جائز، ألنه ُسِبَق برتجٍّ    

)د( جائز، ألنه ُسِبَق بتََمنٍّ )ج( واجب، ألنه ُسِبَق باستفهام    
« بالنون؟ وملاذا؟ 452- ويا ليت شعري هل أبينتَّ ليلًة ... بوادي القرى إين إذن لسعيُد. ما حكم توكيد الفعل »أبينتَّ

)ب( واجب، ألنه ُسِبَق برتجٍّ         )أ( جائز، ألنه ُسِبَق باستفهام    
)د( جائز، ألنه ُسِبَق بتََمنٍّ )ج( واجب، ألنه دال عىل االستقبال   

ح الخطأ يف العبارة السابقة: 453- »والله ليسود السالم العامل«. صحِّ
)ب( والله لسوف يسودْن السالم العامل   )أ( والله ليسودنَّ السالم العامل    

)د( والله لسوف يسودنَّ السالم العامل )ج( والله سيسودنَّ السالم العامل    
ح الخطأ يف العبارة السابقة: 454- »والله أعطفنَّ عىل الفقري واملحتاج«. صحِّ

)ب( والله سوف أعطفنَّ عىل الفقري واملحتاج )أ( والله ألعطفنَّ عىل الفقري واملحتاج           
)د( والله سأعطفنَّ عىل الفقري واملحتاج )ج( والله لسوف أعطفنَّ عىل الفقري واملحتاج  

455- »لِتامرسنَّ الرياضة بانتظام«، »ال تكرثنَّ من تناول الطعام«. اذكر حكم توكيد الفعل بالنون يف الجملتني السابقتني:
)د( واجب، جائز )ج( جائز، واجب   )أ( جائز، جائز             )ب( واجب، واجب     

456- فلَتأتَِيْنَك قصائٌد ولََيدَفَعْن ... جيٌش إليَك قوادَم األَكواِر. ما حكم توكيد الفعلني يف البيت السابق؟
)د( جائز، جائز )ج( واجب، واجب   )أ( جائز، واجب             )ب( واجب، جائز  

457- »تالله ألسافر إىل أيب اآلن«، »والله ال أتخىل عن واجبايت«. ما حكم توكيد الفعل بالنون يف الجملتني السابقتني عىل الرتتيب؟
)د( ممتنع، ممتنع )ج( ممتنع، جائز   )أ( جائز، جائز             )ب( جائز، ممتنع  

458- »تالله ألحققنَّ التفوق«، »هل تذاكرنَّ دروسك بانتظام؟«. ما حكم توكيد الفعل بالنون يف الجملتني السابقتني عىل الرتتيب؟
)د( جائز، جائز )ج( واجب، واجب   )أ( واجب، جائز                )ب( جائز، واجب  

459- »ذهب أخي إىل النادي، ثم عاد رسيًعا«. ما حكم توكيد الفعلني الواردين يف العبارة السابقة بالنون عىل الرتتيب؟
)د( واجب، ممتنع )ج( ممتنع، جائز   )أ( جائز، ممتنع             )ب( ممتنع، ممتنع  

460- أيُّ الجمل اآلتية تشتمل عىل نون توكيد ثقيلة؟
)ب( أَلطلنْب قمة املجد حتى أدرك املنى )أ( يا صديقي، أنِصنتَّ إىل رشح املُعلِّم       

)د( يا فتيات، تسلَّْحَن بالعلم )ج( هؤالء طالب ميارسون لعبة كرة القدم               
ــال الخمســة ورد  ــن األفع ــاًل م د فع ــا«. حــدِّ ــم يوًم ــوق البســطاء، ومل تنشــغيل عنه ــن حق ــا ع ــني دامئً ــِت تدافع 461- »أن

ــه: ــة إعراب ــر عالم ــة الســابقة، واذك ــا يف الجمل مجزوًم
)أ( تنشغيل، حذف النون           )ب( تنشغيل، السكون   )ج( تدافعني، السكون                 )د( تدافعني، ثبوت النون

د عالمة إعرابه: 462- اجعل الفعل »يواظب« فعاًل من األفعال الخمسة منصوبًا يف جملة، وحدِّ
)أ( شجعتهام عندما وجدتهام يواظبان عىل القراءة، حذف النون        )ب( شجعته عىل أن يواظب عىل القراءة، الفتحة الظاهرة

)د( شجعتهام عىل أن يواظبا عىل القراءة، حذف النون )ج( شجعتهام عىل أن يواظبا عىل القراءة، الفتحة املقدرة  



بنك 
المعرفة

37

والتعليم التربية  لوزارة  التابعة   - نجـوى  منصـة 

د عالمة إعرابه: 463- اجعل الفعل »تَُضيِّع« فعاًل من األفعال الخمسة مجزوًما يف جملة، وحدِّ
)ب( أنِت ال تضيعني الوقت فيام ال يفيد، السكون )أ( أنِت مل تضيعني الوقت فيام ال يفيد، حذف النون  

)د( أنِت مل تضيعي الوقت فيام ال يفيد، حذف النون )ج( مل تَُضيِّع الفتاة الوقت فيام ال يفيد، السكون  
464- »يدنو املتسابق من خط النهاية والحارضون يشجعونه«. ما عالمة إعراب الفعلني املضارعني يف الجملة السابقة، عىل الرتتيب؟

)ب( الضمة الظاهرة، ثبوت النون    )أ( ثبوت النون، ثبوت النون    
)د( الضمة املقدرة، الضمة الظاهرة )ج( الضمة املقدرة، ثبوت النون    

د عالمة  465- »هو مل يتأخر عن خدمة وطنه«. ضع الضمري »هام« بداًل من »هو« وأِعْد كتابة الجملة صحيحًة، ثم حدِّ
إعراب املضارع يف الجملة الجديدة:

)ب( هام مل يتأخرا عن خدمة وطنهام، السكون )أ( هام مل يتأخرا عن خدمة وطنهام، حذف النون    
)د( هام مل يتأخران عن خدمة وطنهام، ثبوت النون )ج( هام مل يتأخرا عن خدمة وطنهام، حذف حرف العلة 

د فعاًل من األفعال الخمسة ورد يف الجملة السابقة، واذكر عالمة إعرابه: 466- »إن تنرشوا الوعي الصحي بني الناس ترتِق األمة«. حدِّ
)د( تنرشوا، السكون )ج( ترتِق، حذف حرف العلة  )أ( ترتِق، حذف النون            )ب( تنرشوا، حذف النون 

467- أيُّ الجمل اآلتية تحتوي عىل فعل من األفعال الخمسة؟
)ب( متابعو املؤلف مهتمون بروايته الجديدة ام     )أ( ال يُلقي ذوو األلباب بااًل للنقد الهدَّ

)د( اعلموا أن الباطل ال ينترص أبًدا  )ج( املخلصون يحافظون عىل موارد الوطن   
ــا  468- »يهتــم العاملــون بإتقــان عملهــم«. اجعــل الفعــل املضــارع يف الجملــة فعــاًل مــن األفعــال الخمســة، محافظً

ًا مــا يلــزم: عــىل معنــى الجملــة، ومغــريِّ
)ب( العاملون يهتمون بإتقان عملهم )أ( العاملون اهتموا بإتقان عملهم   

)د( أيها العاملون، اهتموا بإتقان عملكم  )ج( العامالت يهتممَن بإتقان عملهن   
469- كل الجمل اآلتية تحوي فعاًل من األفعال الخمسة، ما عدا:

)ب( أنتم تحرصون عىل تحرِّي األخبار الصادقة )أ( أعلم أنِك لن تهميل دروسك أبًدا             
)د( هام مل يروِّجا الشائعات املغرضة )ج( يحرص الوالدان عىل حسن تنشئة األبناء  

د الجملة التي ال تشتمل عىل فعل من األفعال الخمسة من بني الجمل اآلتية: 470- حدِّ
)ب( الالعبون يبذلون جهًدا كبريًا خالل املباريات )أ( أنِت تقومني بعمل رائع يف َدعم املعارض الفنية  

)د( املساعدان قاما بأدوار فعالة يف تنظيم املحاضات )ج( التشجيع والتحفيز يدفعان اإلنسان إىل العمل املستمر 
471- »كم منضدة تضع كتبك عليها؟«. عند بَْدء الجملة السابقة بحرف الجر »عىل«، تكون كلُّ الخيارات اآلتية صحيحة عدا:

)ب( عىل كم من منضدٍة تضع كتبك؟   ) أ ( عىل كم منضدٌة تضع كتبك؟   
)د( عىل كم منضدًة تضع كتبك؟   )ج( عىل كم منضدٍة تضع كتبك؟   
472- »كم دولة عضًوا يف االتحاد األورويب«. ما نوع »كم« يف الجملة السابقة؟ وما إعراب تييزها؟

)ب( خربية، متييز منصوب، وعالمة نصبه الفتحة )أ( استفهامية، متييز منصوب، وعالمة نصبه الفتحة  
)د( خربية، متييز مجرور، وعالمة جره الكرسة )ج( استفهامية، متييز مجرور، وعالمة جره الكرسة  

اء الفائز مسافة السباق«. ما نوع »كم« يف الجملة السابقة؟ وما إعراب تييزها بكلِّ وجٍه ُممِكٍن؟ 473- »يف كم ساعة قطع العدَّ
)ب( استفهامية، متييز منصوب، متييز مجرور  )أ( خربية، متييز مجرور فقط     

)د( خربية، متييز منصوب، متييز مجرور  )ج( استفهامية، متييز منصوب فقط     
474- وكــــم َذنْـــب ُمَولِّـــُده َدالٌل ... وكـــم بُعـْــد ُمَولِّــُده اقــرِتاُب. وردت »كم« يف البيت السابق مرتني، فام نوعها وما 

تييزها يف كلِّ مرة عىل الرتتيب؟
)ب( استفهامية، »ذنب«، خربية، »بُْعد«. )أ( استفهامية، »ذنب«، استفهامية، »بُْعد«.   

)د( خربية، »ذنب«، خربية، »بُْعد«.   )ج( خربية، »ذنب«، استفهامية، »بُْعد«.    
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475- »كــم مســامًرا يحتــاج إليــه النجــار لُصنــع كــريس؟«. عنــد بَــْدء الجملــة الســابقة بحــرف الجــر »إىل«، تكــون كلُّ 
الخيــارات اآلتيــة صحيحــة عــدا :

)ب( إىل كم من مسامٍر يحتاج النجار لُصنع كريس؟  ) أ (  إىل كم مسامٍر يحتاج النجار لُصنع كريس؟  
)د( إىل كم يحتاج النجار مسامًرا لُصنع كريس؟   )ج( إىل كم مسامًرا يحتاج النجار لُصنع كريس؟   

د تييز »كم« يف الجملة السابقة، وأعربه: 476- »كم سبَّاًحا دوليًّا ُمشرتِكًا يف مسابقة هذا العام؟«. حدِّ
)ب( ُمشرتِكًا، متييز منصوب، وعالمة نصبه الفتحة )أ( دوليًّا، متييز منصوب، وعالمة نصبه الفتحة     

)د( مسابقة، متييز مجرور، وعالمة جره الكرسة )ج( سبَّاًحا، متييز منصوب، وعالمة نصبه الفتحة  
د تييزها: 477- »كم درًسا جديًدا تعلَّمَت يف الصف اليوم«. بنيِّ نوع »كم« يف الجملة السابقة، وحدِّ

)د( استفهامية، جديًدا )ج( خربية، درًسا   )ب( خربية، جديًدا   )أ( استفهامية، درًسا  
د تييزها: 478- »كم قصًة جديدًة قرأِت األسبوع املايض يا سايل«. بنيِّ نوع »كم« يف الجملة السابقة، وحدِّ

)د( استفهامية، جديدة )ج( استفهامية، قصة   )ب( خربية، جديدة   )أ( خربية، قصة  
د تييز »كم« يف الجملة السابقة، وأعربه: 479- »كم كرة يف لعبِة البلياردو؟«. حدِّ

)ب( كرة، متييز منصوب، وعالمة نصبه الفتحة )أ( لعبة، متييز منصوب، وعالمة نصبه الفتحة  
)د( كرة، متييز مجرور، وعالمة جره الكرسة )ج( لعبة، متييز مجرور، وعالمة جره الكرسة  

د تييز »كم« يف الجملة السابقة، وأعربه: 480- »كم قطعة يف رقعة الشطرنج؟«. حدِّ
)ب( قطعة، متييز مجرور، وعالمة جره الكرسة )أ( رقعة، متييز منصوب، وعالمة نصبه الفتحة    

)د( قطعة، متييز منصوب، وعالمة نصبه الفتحة )ج( رقعة، متييز مجرور، وعالمة جره الكرسة  
« يف املثال السابق؟ 481- »ُربَّ طعاٍم شهي أكلُت«. ماذا أفاد حرف الجر »ُربَّ

)د( االستعانة )ب( التقليل   )ج( التكثري    )أ( التعليل   
482- »جاء كلُّ الطالب خال طالٍب«. ما وجه إعراب كلمة »طالب« بالجر؟

)د( مضاف إليه )ج( اسم مجرور   )ب( نعت     )أ( بدل   
483- »الرفعة للمتواضع«. ماذا أفاد حرف الجر »الالم« يف الجملة السابقة؟

)د( ِشبْه املِلْك )ج( املِلْك    )ب( التعليل   )أ( االستحقاق  
484- »ظللت أعمل يف الرشكة حتى الساعة السادسة مساًء«. ماذا أفاد حرف الجر »حتى« يف الجملة السابقة؟
)د( االنتهاء )ب( السببية   )ج( التعليل   )أ( الغاية   

485- »مامَّ تقصري املوظف وقَّع املدير عليه الجزاء«.  أعرب ما تحته خط يف الجملة السابقة:
)ب( مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة م مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة   )أ( خرب ُمقدَّ

)د( اسم مجرور، وعالمة جره الكرسة الظاهرة  )ج( اسم مجرور، وعالمة جره الكرسة املقدرة  
486- »مبا إهامل العامل سقط املبنى بعد االنتهاء من بنائه«. أعرب ما تحته خط يف الجملة السابقة:

)ب( اسم مجرور، وعالمة جره الكرسة الظاهرة م مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة   )أ( خرب ُمقدَّ
)د( اسم مجرور، وعالمة جره الكرسة املقدرة  )ج( مبتدأ مرفوع، وعالمة رفعه الضمة الظاهرة  

487- »ما رسب من طالب وال طالبة«. ماذا أفاد حرف الجر »من« يف الجملة السابقة؟
)د( ابتداء الغاية )ج( بيان الجنس   )ب( التبعيض    )أ( التوكيد   

488- »نجح الطالب عدا طالًبا«. ما وجه إعراب كلمة »طالًبا« بالنصب؟
)د( بدل )ب( حال    )ج( متييز    )أ( مفعول به  

489- »آثرُت صديقي بالحذاء عىل رغبتي فيه«. ماذا أفاد حرف الجر »عىل« يف الجملة السابقة؟
)د( التعليل )ب( االستعالء   )ج( معنى »يف«   )أ( معنى »مع«  
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490- »شكرُت أيب عىل اصطحابه يل يف رحلة ترفيهية«. ماذا أفاد حرف الجر »عىل« يف الجملة السابقة؟
)د( معنى »يف« )أ( التعليل )ب( االستعالء  )ج( معنى »مع«  
491- »ما ذهبُت إىل مدرستي اليوم وال أمس«. ما نوع »ال« يف الجملة السابقة؟

)د( ناهية )ج( عاطفة   )ب( نافية للجنس   )أ( زائدة   
492- وإنا العقل نرباٌس لحامله ... ييضء ما حوله يف ُسدفة الريب. وردت »ما« يف البيت السابق مرتني، فام نوع كلٍّ منها، عىل 

الرتتيب؟
)د( نافية، وتعجبية )ج( كافة، وموصولة   )ب( موصولة، ورشطية  )أ( رشطية، وكافة  

493- »كفى بنا فضاًل عىل َمن هو غرينا حبُّنا للخري«. »من« يف الجملة السابقة:
)د( زائدة )ج( استفهامية   )ب( موصولة   )أ( رشطية   

494- »ما قرصُت يف واجبايت؛ لذا حصلُت عىل الدرجة النهائية«. »ما« يف الجملة السابقة:
)د( نافية )ب( موصولة   )ج( رشطية           )أ( زائدة   

495- »ما أسعَد املتفوقات«. »ما« يف الجملة السابقة: 
)د( استفهامية )ج( عاملة عمل ليس   )ب( زائدة     )أ( تعجبية   

496- »إنا يتميَّز املتفوقون«. »ما« يف الجملة السابقة: 
)د( نافية )ب( كافَّة    )ج( مصدرية   )أ( موصولة  

497- »كم من طالب مجتهد يسعى إىل التفوق«. »من« يف الجملة السابقة: 
د( حرف جر )ج( رشطية   )ب( استفهامية   )أ( موصولة  

498- »سأحرص عىل الرب بوالديَّ ما دمُت حيًّا«. »ما« يف الجملة السابقة: 
)د( موصولة )ج( زائدة           )ب( تعجبية   )أ( مصدرية  

499- »كرَّمت املدرسة املتفوق ال املهمل«. ما الضبط الصحيح ملا تحته خط يف الجملة السابقة؟
)ب( كرَّمت املدرسة املتفوُق ال املهمَل )أ( كرَّمت املدرسة املتفوَق ال املهمُل   
)د( كرَّمت املدرسة املتفوُق ال املهمُل  )ج( كرَّمت املدرسة املتفوَق ال املهمَل   

خره من صحتك يف صغرك ينفعك يف كربك«. »ما« يف الجملة السابقة:  500- »ما تدَّ
)د( اسم استفهام )ج( حرف نفي   )ب( اسم رشط   )أ( حرف زائد  

501- ما الجملة التي تحوي جمًعا ممنوًعا من الرصف؟
م )ب( املُعلِّمون مشاعل تُِنري الطريق نَْحَو التقدُّ )أ( اقتدى التالمذة مبُعلِّمهم يف علمه وُخلُقه    

)د( شارََك يف املؤمتر العلمي كثري من عباقرة العالَم  )ج( عرَفت البرشية العديد من الفالسفة الِعظام  
502- ما الجملة التي تحتوي عىل اسم ممنوع من الرصف مجرور وعالمة جره الكسة؟

)ب( أُِقيَمت البطولة عىل مالعبنا )أ( أُِضيئَت القاعة مبصابيح كبرية        
)د( ردَّ صديقي التحية بأحسن منها )ج( يعطف أيب عىل مساكني يحتاجون إىل املساعدة            

503- أيُّ الجمل اآلتية وردت فيها كلمة »سواعد« مجرورة بالفتحة؟
م األمم الناهضة بسواعد األبناء وعقولهم املستنرية  )أ( تتقدَّ

)ب( تحتاج األمم الناهضة إىل السواعد القوية والعقول املستنرية
)ج( تحتاج األمم الناهضة إىل سواعد قوية وعقول مستنرية 
م األمم الناهضة بسواعد أبنائها وعقولهم املستنرية د( تتقدَّ
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504- أيُّ األبيات اآلتية مل يَرِد فيه اسم ممنوع من الرصف؟
)أ( هذي الجزيرُة ِمن بدائع َخلِقه ... بغياِضها ورياِضها الَفيْحاءِ 

)ب( يا روضة الحسن إنَّ النفس خرضاء ... فهل يٌد للوصل بيضاء
)ج( ولقد ذكرتُِك والنهار مودٌِّع ... والقلُب بني مهابٍة ورجاء 

ء امَّ د( ثاٍو عىل صخر أصم وليت يل ... قلبًا كهذي الصخرة الصَّ
505- »أحب لطاليب أن يتصفوا بفضائل كثرية«. ما الضبط الصحيح ملا تحته خطٌّ يف الجملة السابقة؟

)ج( بفضائِل كثريٍة             )د( بفضائَل كثريٍة )ب( بفضائَل كثريةً    )أ( بفضائٍل كثريٍة    
ــِة«. اضبــط أواخــر الكلــامت »مــزارع، خــضاء، ينابيــع« يف  506- »مــرْرُت مبــزارع خــضاء تُــرَوى مــن ينابيــع املَِيــاِه الَجوفيَّ

الجملــة الســابقة ضبطًــا صحيًحــا:
)ج( مزارَع، خرضاٍء، ينابيَع         )د( مزارٍع، خرضاٍء، ينابيَع )ب( مزارِع، خرضاِء، ينابيعِ  )أ( مزارَع، خرضاَء، ينابيعِ 

د األسامء املمنوعة من الرصف يف البيت السابق: 507- مألى السنابل تنحني بتواضع ... والفارغاُت رءوسهن شوامُخ. حدِّ
)ب( مألى، السنابل، شوامخ )أ( السنابل، الفارغات، شوامخ    

)د( مألى، تواضع، رءوس )ج( السنابل، رءوس، شوامخ    
508- عنيِّ العبارة التي ورد فيها علم ممنوع من الرصف:

)ب( من العمالت املُستخَدمة يف دول الخليج الدراهم والدنانري )أ( بعلبك مدينة عريقة من مدن الشام    
)ج( دخل الطالُب القاعَة أُحاد، وجلسوا َمثنى وثاُلث         

)د( يا بني، ال تُصِدر حكاًم عىل أحد وأنت غضبان
509- »قرأُت عن أدباء معارصين أسهموا  يف االرتقاء بأحاسيس الناس ومشاعرهم«. ما الضبط الصحيح ألواخر الكلامت 

التي تحتها خطٌّ يف الجملة السابقة؟
)ب( أدباٍء، أحاسيِس، مشاعِر  )أ( أدباٍء، أحاسيَس، مشاعَر         

)د( أدباَء، أحاسيِس، مشاعِر )ج( أدباَء، أحاسيَس، مشاعَر         
510- أيُّ املجموعات اآلتية تحوي كلامت كلها ممنوعة من الرصف؟

)ب( أتقياء، جوعان، دنيا، مصاعد    ان، رِهان         )أ( ضامن، أمان، رُمَّ
)د( ماء، هواء، داء، دواء )ج( مصطفى، َمثوى، مسعى، ُمستعىل          
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أسـئلة بنك المعرفة 
التابع لوزارة الرتبية والتعليم
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شـامل

على المنهج
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1 –  قال تعاىل: »إنا توعدون آلٍت وما أنتم مبعجزين« حدد الفعل الذي اشتق منه اسم الفاعل يف اآلية الكرمية:
)د( آىت – عاجز. )ج( أىت – أعجز.    )ب( آىت – أعجز.   )أ( أىت – عجز.   

2 -  من الحاالت التي يعمل فيها اسم الفاعل عمل فعله:
)أ( أن يدل عىل املايض.      )ب( أن يدل عىل الحال أو االستقبال.     )ج( أن يعتمد عىل نفي أو استفهام.     )د( الثانية والثالثة.

3 –  يعرف أصل األلف الثالثة بـ:
)د( األوىل والثانية. )ج( املايض.    )ب( املصدر.    )أ( املضارع.  

4 - »املؤمن شكور نعمة ربه« حدد اسم الفاعل أو صيغ املبالغة وسبب عملهام فيام سبق:
)د( األوىل والثانية . )ج( شكور سبقها موصوف.  )ب( شكور – سبقها مبتدأ.  )أ( املؤمن – مقرتن بأل. 

5 -  )ذرا – مصطفى( لَِم كتبت األلف اللينة يف الكلمة األوىل ألفاً ويف الثانية ياًء؟
)ب( األوىل ثالثة وأصلها ياء والثانية أصلها واو.  )أ( األوىل ثالثة وأصلها ياء والثانية رابعة.   

)د( األوىل والثانية أصلهام واو. )ج( األوىل ثالثة وأصلها واو والثانية رابعة.   
6 -  حدد فيام يأيت صيغ املبالغة العاملة:

)ب( املخلص شكور ربه. )أ( كنت معطاء الفقري أمس مالك.    
)د( الثانية والثالثة. )ج( السباق إىل الخري محبوب.     

7 -  )قارئ – يجرؤ( لَِم كتبت األوىل عىل ياء والثانية عىل واو؟
)ب( األوىل مكسور ما قبلها والثانية مضموم ما قبلها. )أ( األوىل مفتوح ما قبلها والثانية مضموم ما قبلها.   

)د( األوىل مفتوح ما قبلها والثانية ساكن ما قبلها. )ج( األوىل مضموم ما قبلها والثانية مفتوح ما قبلها.  
8 -  »ال تكن محتقراً أخاك« حدد إعراب ما تحته خط:

)ج( اسم تكن – حال.     )د( خرب تكن – مفعول به. )ب( فاعل – مضاف إليه.  )أ( حال – مفعول به.  
9 -  »ليس من خلق املؤمن أن يكون عياباً ألخيه« حدد صيغة املبالغة مام سبق:

)د( أخيه. )ج( عياباً.     )ب( املؤمن.    )أ( خلق.   
10 -  كتبت الهمزة عىل السطر يف »اقرءوا« ألنها:

)أ( مضمومة.   )ب( بعدها واو ممدودة.  )ج( ال ميكن اتصال ما بعدها مبا قبلها.  )د( كل ما سبق.
11 - » كن كالنخيل عن األحقاد مرتفعاً  يرمى بصخر فيلقي أطيب الثمر« حدد اسم الفاعل فيام سبق:

)د( مرتفعاً. )ج( الثمر.    )ب( أطيب.   )أ( األحقاد.   
12 -  »ما منفق ماله إال الكريم« حدد الفعل املايض مام تحته خط:

)د( تنفق. )ج( نافق.    )ب( أنفق.   )أ( نفق.    
13 -  من الحاالت التي يعمل فيها اسم املفعول عمل فعله:

)ب( أن يدل عىل الحال أو االستقبال. )أ( أن يدل عىل املايض.     
)د( الثانية والثالثة. )ج( أن يعتمد عىل نفي أو استفهام.   

14 -  »املؤمن مشكور سعيه« حدد اسم املفعول وسبب عمله فيام سبق:
)د( األوىل والثانية. )ج( شكور – سبقه موصوف.   )ب( مشكور – سبقه مبتدأ.  )أ( املؤمن – مقرتن بأل. 

15- حدد فيام يأيت صيغ املبالغة غري العاملة:
)د( الثانية والثالثة. )أ( كنت معطاء الفقري أمس مالك.     )ب( املخلص شكور ربه.         )ج( السباق إىل الخري محبوب.  

16 -  كتبت الهمزة عىل الواو يف كلمة »يؤدي« ألنها:
)د( مفتوحة وقبلها ضم. )ج( مفتوحة بعد حرف ساكن.   )ب( مضمومة بعد فتح.   )أ( ساكنة بعد ضم.  

»أمسكو الفقري ماالً – الصادق مّتَخذ خليالً«. 17 -  حدد سبب عمل اسم املفعول فيام تحته خط فيام يأيت: 
)ب( مسبوق باستفهام – مسبوق مببتدأ. )أ( مقرتن بأل – دل عىل املايض.    

)د( دل عىل امليض – مسبوق مببتدأ. )ج( دل عىل االستقبال – مسبوق مببتدأ.   
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« عند صياغة اسم املفعول من األفعال السابقة عند بنائها للمجهول: 18 -  »دعا – باع – اعتزَّ
)ب( َمدعو – مباع – معتز. عى – مبيع – معتزز.     )أ( مدَّ
)د( ُمدعا – مبيوع – معتز. )ج( َمدعو – مبيع – معتز.     

19 – كتبت الهمزة عىل ياء »نربة« يف »هيئة« ألنها:
)ب( مفتوحة وقبلها ساكن. )أ( مفتوحة بعد فتح.     

)د( ساكنة بعد فتح. )ج( مفتوحة وقبلها ياء ساكنة.     
20 – قال تعاىل: »ملسجد أسس عىل التقوى من أول يوم احق أن تقوم فيه« حدد اسم املكان من اآلية الكرمية السابقة وإعرابه:

)د( أحق – خرب. )ج( مسجد – مبتدأ.   )ب( التقوى – اسم مجرور.  )أ( مسجد – خرب مقدم. 
21- كتبت الهمزة عىل السطر يف كلمة »تساءل« ألنها:

)د( ساكنة بعد ألف. )ج( مضمومة بعد ألف.   )ب( مفتوحة بعد مد.  )أ( متطرفة.   
22 -  »يستخدم العلامء مجهراً لرؤية األجسام الدقيقة« )مجهر( اسم آلة نوعه:

)د( الثانية والثالثة. )ج( قيايس.   )ب( مشتق.   )أ( جامد.    
23 -  من رشوط صياغة اسمي املكان والزمان عىل وزن »مفِعل« أن يكون الفعل:

)د( األوىل والثانية. )ج( ساكن العني يف املضارع.   )ب( مكسور العني يف املضارع.  )أ( مفتوح العني يف املضارع. 
24 -  كتبت الهمزة يف »مآذن« يف صورة عالمة املد ألنها:

)ب( ساكنة وقبلها فتح. )أ( مفتوحة وقبلها مفتوح وبعدها ألف.   
)د( ساكنة وقبلها ألف. )ج( ساكنة وقبلها ضم.    

25 -  »فرح الناس بالبطل امللتقى – الصباح ملتقى األبطال – أحب الناس ملتقى البطل« حدد نوع ما تحته خط عىل الرتتيب:
)ب( اسم مفعول – اسم زمان – مصدر ميمي. )أ( اسم زمان – اسم مفعول – اسم مكان.   
)د( اسم زمان – مصدر ميمي – اسم مفعول. )ج( اسم مكان – اسم مفعول – اسم زمان.   

26 -  )منقلة – مرباة – فأس – مثقاب( االسامء السابقة أسامء آلة قياسية عدا:
)د( مثقاب. )ج( مرباة.    )ب( فأس.    )أ( منقلة.    

27 -  »كافأ املعلم الطالبة إبتسام الجتهادها«. الكلمة التي تحتها خط مبدوءة بهمزة قطع ألنها:
)د( علم مؤنث. )ج( مصدر سدايس.    )ب( مصدر خاميس.   )أ( مصدر رباعي.  

28 -  »الصخور مرتقى الجبل ويحتاج إىل معول لتكسريها«. حدد نوع ما تحته خط.
)أ( اسم زمان – اسم آلة.        )ب( اسم مكان – اسم مفعول.       )ج( اسم مكان – اسم آلة.       )د( اسم مفعول – اسم زمان.

29 -  من األوزان القياسية السم اآللة:
)د( كل ما سبق. )ج( مفعلة.    )ب( ِمفعل.   )أ( ِمفعال.   

30 -  عند نداء لفظ الجاللة »الله« يكون:
)د( الثانية والثالثة. )ج( اللهم.    )ب( يا ألله.    )أ( يا الله.   

31 -  »تبيــع الدولــة مســتخرج البــرتول – تســتخرج الدولــة البــرتول مســتخرجاً – الصبــاح مســتخرج البــرتول«. حــدد نــوع 
املشــتق فيــام تحتــه خــط عــىل الرتتيــب:

)ب( مصدر ميمي – اسم زمان – اسم مكان. )أ( اسم مفعول – اسم زمان – اسم مكان.   
)د( اسم مكان – اسم مفعول – مصدر ميمي. )ج( اسم مفعول – مصدر ميمي – اسم زمان.  

32 -  مصدر الفعل الرباعي إذا كان عىل وزن »فاعل« فإنه يأيت عىل: 
)د( األوىل والثالثة. )ج( مفاعلة.    )ب( إفعال.   )أ( ِفعال.    

33 -  »استعاد أبطالنا عزتنا وكرامتنا«. ما تحته خط به ألف وصل ألنه:
)د( من الكلامت السامعية. )ج( مصدر خاميس.   )ب( ماٍض سدايس.   )أ( ماٍض خاميس.   

34 -  »املرصيون مخلصون للوطن وال يتوانون يف الدفاع عنه«. حدد نوع ما تحته خط:
)أ( االسامن مشتقان.     )ب( مصدران سامعيان.     )ج( األول مشتق والثاين مصدر رباعي.    )د( االسامن مصدران قياسيان.
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35 -  مصدر الفعل »وسوس«:
)د( الثانية والثالثة. )ج( وسوسة.   )ب( وسواس.   )أ( وساوس.  

36 -  تحذف ألف الوصل إذا:
)ب( دخلت عليها الم القسم.  )أ( وقعت بعد همزة االستفهام.     

)د( األوىل والثانية. )ج( وقعت بني علمني يف كلمة »ابن« مطلقا.  
37 -  »نسعى نحو التقدم مسعى يحقق لنا االنطالق إىل املجد«. حدد نوع ما تحته خط:

)ب( األول مصدر ميمي والثاين مصدر قيايس. )أ( األول مصدر قيايس والثاين مصدر سامعي. 
)د( االثنان مصدران سامعيان. )ج( األول مصدر سامعي والثاين مشتق.   

38 - »تشجع الدول انطالق أبنائها نحو البحث العلمي« ما تحته خط به ألف وصل ألنه:
)د( من الكلامت السامعية. )ج( مصدر سدايس.   )ب( مصدر خاميس.   )أ( مصدر رباعي. 

39 -  »مل يبق للمذنب إال أن يتوب عن ذنبه«. حد املحل اإلعرايب للمصدر املؤول:
)ب( يف محل جر مضاف إليه. )أ( يف محل نصب مفعول به.   

)د( يف محل نصب حال. )ج( يف محل رفع فاعل.    
40 -  »يجب أن يُنارص املظلوم ليأخذ حقه«. ميز املصدر ملا تحته خط:

)د( انتصار. )ج( ُمناصة.    )ب( تناُص.   )أ( نرْص.   
41 -  من مواضع رسم الهمزة عىل الياء:

)ب( إذا كان ما قبلها مكسوراً. )أ( إذا كانت ساكنة بعد ضم.    
)د( الثانية والثالثة. )ج( إذا كانت مفتوحة وقبلها ياء ساكنة.  

42 -  »انطلقت مسرية النهضة منطلقاً عظيامً استجابة لحاجة الشعوب«. ميز نوع ما تحته خط:
)ب( األول مصدر ميمي والثاين قيايس. )أ( األول مصدر قيايس والثاين سامعي.  
)د( األول مصدر قيايس والثاين مشتق. )ج( األول والثاين مصدران سامعيان.   

43 -  »مروءة« رسمت الهمزة فيها عىل السطر، ألنها:
)د( مفتوحة بعد ضم. )ج( مضمومة بعد فتح.   )ب( مفتوحة بعد مد.  )أ( ساكنة بعد فتح.  

44 -  إذا كان الفعل عىل وزن »فعلل« مضعفاً فإن مصدره يأيت عىل:
)د( األوىل والثالثة. )ج( فعللة.   )ب( ِفعال.   )أ( فعالل.   

45 - »أمسك مصطفى عصا يف يده« عند جمع ما تحته خط نقول:
)د( األوىل والثالثة. )ج( مصطَفْون – عصوات.   )ب( مصطَفنْي – عصوات.  )أ( مصطُفون – عصيات. 

46 -  أهم ما مييز تاء التأنيث املربوطة عن هاء الضمري:
)ب( تنطق تاء عند الوصل وهاء عند الوقف. )أ( تنطق هاء يف الوقف والوصل.    
)د( تنطق هاء عند الوصل وتاء عند الوقف. )ج( تنطق تاء يف جميع حاالتها.     

47 -  تحذف ياء االسم املنقوص إذا كان:
)ب( مجرداً من ال واإلضافة يف حالة النصب. )أ( مقرتناً بأل.     

)د( مقرتناً بأل أو مجرداً. )ج( مجرداً من أل واإلضافة يف حالتي الرفع والجر.  
48 -  »استصالح صحراء مرص بداية إلنشاء مجتمعات عمرانية جديدة«. حدد نوع الهمزة فيام تحته خط:
)ب( األوىل مزيدة للتأنيث والثانية أصلية. )أ( األوىل أصلية والثانية مزيدة للتأنيث.    
)د( األوىل منقلبة عن أصل والثانية أصلية. )ج( األوىل أصلية والثانية منقلبة عن أصل.   

49 -  حدد مواضع التاء املفتوحة فيام يأيت:
)د( كل ما سبق. )ج( األسامء األعجمية.   )أ( التاء األصلية يف االسم املفرد.     )ب( جمع املؤنث السامل. 

50 -  إذا كانت همزة املمدود منقلبة عن أصل )واو( أو )ياء( جاز فيها عند التثنية والجمع:
)ب( القلب واواً أو ياء أو حذفها. )أ( الحذف أو قلبها واواً.    

)د( اإلبقاء عليها أو حذفها. )ج( اإلبقاء عليها أو قلبها واواً.    
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51 -  »قاٍض – سامء« عند جمعهام نقول:
)د( الثانية والثالثة. )ج( قاضيون – ساموات.   )ب( قاضيون – سامءات.  )أ( قاضون – سامءات. 

52 -  من مواضع ألف الوصل:
)د( األوىل والثالثة. )ج( مصدر الخاميس.    )ب( مصدر الرباعي.   )أ( أمر الثاليث.   

53 -  »األدىن – العليا« عند جمعهام جمًعا ساملًا نقول:
)د( األدنيون – العالت. )ج( األدننَي – العليوات.  )ب( األدنون – العلييات.  )أ( األدنينْي – العليات. 

54 -  »هذه بنايات حولها أشجار خضاءات« بعد تصويب الخطأ فيام سبق تكون الجملة: 
)ب( هذه بناوات حولها أشجار خرضاوات. )أ( هذه بنايات حولها أشجار خرضاوات.    

)د( الثانية والثالثة. )ج( هذه بناءات حولها أشجار خرضاوات.    
55 -  إذا اجتمعت ألف الوصل مع همزة االستفهام:

)د( تحذف الهمزتان. )ج( تحذف همزة االستفهام.   )ب( تحذف ألف الوصل.  )أ( تبقى الهمزتان.   
وكل نعيم ال محالة زائل(  إعراب ما تحته خط: 56 -  )أال كل شئ ما خال الله باطل  

)ب( مفعول به – خرب مرفوع. )أ( اسم مجرور – نعت.    
)د( مفعول به – مضاف إليه. )ج( مضاف إليه – خرب ال.    

57 -  من أغراض بناء الفعل للمجهول:
)د( كل ما سبق. )ج( الخوف منه أو عليه.  )ب( العلم بالفاعل.    )أ( اإليجاز.   

58 - »ابن – انتصار – امرؤ – اثنان« ما سبق من مواضع الوصل السامعية ما عدا:
)د(اثنان. )ج( امرؤ.     )ب( انتصار.   )أ( ابن.   

59 -  قال تعاىل: )وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سامء أقلعي وغيض املاء(. حدد الفعل املبني للمجهول.
)د( الثانية والثالثة. )ج( غيض.    )ب( قيل.    )أ( ابلعي.   

60 -  عند بناء املايض املبدوء بألف وصل للمجهول يكون التغيري كاآليت:
)ب( ضم أوله وثالثه مع كرس ما قبل اآلخر. )أ( ضم أوله مع فتح ما قبل اآلخر.   

)د( كرس أوله مع قلب ألفه ياء. )ج( ضم أوله وثانيه مع كرس ما قبل اآلخر.   
61 -  من األفعال املالزمة للبناء للمجهول:

)د( األوىل والثانية. )ج( ُوجد.    )ب( ثُلج.    )أ( ُحّم.   
62 -  من الحروف التي تكتب وال تنطق:

)د( األوىل والثالثة. )ج( الالم الشمسية.   )ب( األلف يف »لكن«.  )أ( األلف يف »قالوا«.  
م – يبيع« عند بناء الفعلني للمجهول يكونان: 63 -  »تقدَّ

)د( تُُقدم – يُبيع. )ج( تٌُقّدم – يُباع.   )ب( تُقدم – يُبَع.   )أ( تُقدم – يُبيع.  
64 -  يبنى الفعل الالزم للمجهول إذا كان نائب الفاعل:

)ب( ظرفاً غري محدد. )أ( ظرفاً مختصاً بوصف أو إضافة.    
)د( األوىل والثالثة. )ج( جاراً ومجروراً.     

65 -  حدد نوع الهمزة املمدود فيام يأيت )إنشاء – صحراء(:
)ب( األوىل أصلية والثانية مزيدة للتأنيث. )أ( األوىل منقلبة عن أصل والثانية مزيدة للتانيث.  
)د( األوىل مزيدة للتأنيث والثانية أصلية. )ج( األوىل أصلية والثانية منقلبة عن أصل.    

66 -  »ُجنت األسعار – ُخلق اإلنسان« أعرب ما تحته خط فيام سبق:
)ب( األول نائب فاعل والثاين فاعل. )أ( األول فاعل والثاين نائب فاعل.   

)د( األول والثاين نائب فاعل. )ج( األول والثاين فاعل.            
67 -  »ال تؤِذ جريانك تفقد ودهم«. حدد إعراب ما تحته خط:

)ب( األول مجزوم والثاين مرفوع. )أ( األول مرفوع والثني مجزوم.    
)د( االثنان مجزومان. )ج( االثنان مرفوعان.     
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68 -  »الوالد مؤدب ولده تقوميًا له« حدد املشتق ومعموله فيام سبق:
)د( الوالد – تقوميًا. )ج( مؤدب – ولده.   )ب( مؤدب – تقوميًا.   )أ( الوالد – مؤدب.  

69 -  )منافس – نَِهم – إنتاج – جلسة( ما سبق أسامء مشتقة ما عدا واحًدا:
)د( إنتاج. )ج( جلسة.   )ب( منافس.   )أ( نهم.   

70 -  »علمت أن العلم واجب« حول املصدر املؤول إىل مصدر رصيح، ثم بني محله:
)ب( وجوب: يف محل نصب مفعول به. )أ( وجوب: يف محل رفع خرب أن.    

)د( وجوب: يف محل رفع مبتدأ. )ج( وجوب: يف محل نصب اسم إن.   
71 -  »يسعى الحجاج بني الصفا واملروة مسعى ويلبون تلبية متواصلة« حدد نوع ما تحته خط:

)ب( مصدر ميمي – مصدر قيايس – اسم فاعل. )أ( مصدر سامعي – مصدر قيايس – اسم مفعول.  
)د( مصدر قيايس – مصدر سامعي – اسم مفعول. )ج( مصدر ميمي – مصدر سامعي – اسم فاعل.   

72 -  » الوالدة العليا قدًرا، والوالد أوسط أبواب الجنة« حدد اسم التفضيل، وحكم املطابقة:
-)ب( أوسط -  يجب اإلفراد والتذكري. )أ( األعىل – تجب املطابقة.    

)د( األوىل والثانية. )ج( تجب املطابقة يف األول والثاين.   
73 -  األفعال اآلتية يجوز التفضيل منها ما عدا....)كرث- هلك- عىس(:

)د( الثانية والثالثة. )ج( عس.    )أ( كرث.          )ب( هلك.   
74 -  )مكواة – فأس – مربد – رمح – سكني( حدد اسم اآللة املشتق من األسامء السابقة:

)د( مربد -  رمح. )ج( مكواة – مربد.   )أ( مكواة – فأس.         )ب( فأس – مربد.  
75 -  »العلم يف الصغر به نبلغ ما نتمنى« حدد الخرب ونوعه:

)د( به – شبه جملة. )ج( نبلغ – جملة فعلية.   )أ( يف الصغر – مفرد.         )ب( ما نتمنى – جملة فعلية. 
76 – قال تعاىل: »وأن تصوموا خري لكم« حدد املبتدأ ونوع خربه يف اآلية الكرمية:

)د( خري – جملة فعلية. )أ( خري – مفرد.         )ب( أن تصوموا – مفرد.               )ج( أن تصوموا – شبه جملة. 
77 - »العلم فوائده كثرية« – »العلم كثري الفوائد« حدد نوع الخرب يف الجملتني السابقتني:

)د( شبه جملة ومفرد. )ج( جملة فعلية وشبه جملة.  )أ( مفرد وجملة اسمية.     )ب( جملة اسمية ومفرد.   
78 – قال تعاىل: »والوالدات يرضعن أوالدهن حولني كاملني« حدد الخرب ونوعه:

)د( كاملني – مفرد. )ج( حولني – جملة اسمية.   )أ( يرضعن – جملة فعلية.  )ب( أوالدهن – مفرد.    
79 - »شئون الخلق للرحمن رس  يوجههم إىل درب الصالح« حدد نوع الخرب يف البيت السابق:

)د( جملة فعلية. )ج( مفرد.    )أ( جملة اسمية.          )ب( شبه جملة.  
80 – »وما املال والبنون إال ودائع .... والبد يوًما أن ترد الودائع«. حدد نوع الخرب يف البيت السابق:

)د( جملة فعلية. )ج( مفرد.    )أ( جملة اسمية.         )ب( شبه جملة.   
81 -  »األمني تجارته رابحة« يف الجملة نوعان من الخرب هام:

)د( شبه جملة ومفرد. )أ( مفرد وجملة فعلية.      )ب( جملة اسمية ومفرد.               )ج( جملة فعلية وشبه جملة. 
82 - »الصديق الناصح خريه يستمر ألعوام« حدد خرب ما تحته خط ونوعه:

)أ( الناصح – مفرد.         )ب( يستمر – جملة فعلية.       )ج( ألعوام – شبه جملة.       )د( خريه يستمر – جملة اسمية.
83 – قال تعاىل: »لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون«. قدر الخرب، وحدد حكم حذفه:

)د( دوًما – جائز الحذف. )أ( موجود – جائز الحذف.    )ب( قصدي – واجب الحذف.      )ج( قسمي – واجب الحذف.  
84- »كل إنسان وعمله« حدد الخرب ونوع الواو فيام سبق:

)ب( قرينان – واو املصاحبة.  )أ( يف رقبته – واو العطف.     
)د( محاسب عليه – واو القسم. )ج( مجزي به – واو الحال.    
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85 -  »والله لوال رحمة الله لهلك الناس جميًعا« قدر الخرب املحذوف، وسبب حذفه:
)ب( بعلمي – وقوع املبتدأ بعد الواو. )أ( قسمي – وقوع املبتدأ بعد القسم.   

)د( األوىل والثالثة. )ج( موجودة – وقوع املبتدأ بعد لوال.    
86 - »والله إن العلم حياة النفوس« – »كل محسن وإحسانه« – »استيقظت والشمس طالعة« حدد نوع الواو يف كل مثال 

مام سبق:
)ب( قسم – عاطفة – مصاحبة. )أ(عاطفة – حالية – مصاحبة.     

)د( قسم – مصاحبة – حالية. )ج( حالية – مصاحبة – عاكفة.    
87 - »لوال حب الخري النترش الفساد« حدد سبب حذف الخرب وجوبًا:

)ب( وقوع املبتدأ بعد لوال. )أ( الخرب صيح يف القسم.     
)د( إذا دل عليه دليل. )ج( العطف عىل املبتدأ مبا يدل عىل املصاحبة.   

88 -  »ميني الله ألدافعن عن الحق« سبب حذف الخرب يف الجملة السابقة:
)ب( املبتدأ صيح يف القسم. )أ( املبتدأ وقع بعد لوال.     

)د( املبتدأ معطوف عليه بواو تدل عىل املصاحبة. )ج( الخرب مفهوم من الكالم.    
89 – قال تعاىل: »وأن تعفوا أقرب للتقوى وال تنسوا الفضل بينكم« حدد خرب املبتدأ يف اآلية الكرمية:

)د( بينكم. )ج( الفضل.    )ب( للتقوى.   )أ( أقرب.    
90- »كل إنسان وأخالقه « حدد الخرب ونوع الواو فيام سبق:

)ب( قرينان – واو املصاحبة. )أ( يف رقبته – واو العطف.     
)د( محاسب عليه – واو القسم. )ج( مجزى به – واو الحال.     

91 - »للعامل منزلته عند الله« - »متى الرحيل؟« حدد سبب تقديم الخرب يف الجملتني:
)أ( الخرب شبه جملة – الخرب نكرة.   

)ب( املبتدأ يشتمل عىل ضمري يعود عىل الخرب- من األسامء التي لها الصدارة يف الكالم.
)ج( املبتدأ نكرة – املبتدأ معرفة.   

)د( املبتدأ يشتمل عىل ضمري يعود عىل الخرب – املبتدأ نكرة والخرب شبه جملة.
92 -  قال تعاىل: »لله األمر من قبل ومن بعد« حدد الخرب وحكم تقدميه:

)د( من بعد – جائز. )ج( من قبل – ممتنع.  )ب( لله – جائز.   )أ( األمر – واجب.   
93 -  »كيف حالك؟« سبب تقدم الخرب:

)ب( الخرب معرفة واملبتدأ نكرة. )أ( املبتدأ معرفة والخرب  نكرة.     
)د( املبتدأ به ضمري يعود عىل بعض الخرب. )ج( الخرب اسم له الصدارة يف الجملة.    

94 - »للمحسن إحسانه« »أين املفر؟« حدد سبب تقديم الخرب يف الجملتني:
)أ( الخرب شبه جملة – الخرب نكرة.  

)ب( املبتدأ يشتمل عىل ضمري يعود عىل الخرب- من األسامء التي لها الصدارة يف الكالم. 
)ج( املبتدأ نكرة – املبتدأ معرفة.

)د( املبتدأ يشتمل عىل ضمري يعود عىل الخرب – املبتدأ نكرة والخرب شبه جمله.
95 -  قال تعاىل: »لكل أجل كتاب« حدد الخرب املقدم وبني حكم تقدميه:

)د( لكل – واجب. )ج( كتاب – واجب.   )ب( أجل – جائز.   )أ( لكل – جائز.  
96 - »للعلامء مكانتهم ولهم فضل كبري« حدد حكم تقديم الخرب فيام سبق:

)د( كالهام جائز. )ج( واجب – جائز.    )ب( كالهام واجب.   )أ( جائز – واجب.  
97 - » للمسجد آداب« سبب تقدم الخرب يف الجملة السابقة:

)ب( الخرب شبه جملة واملبتدأ نكرة. )أ( املبتدأ معرفة والخرب نكرة.    
)د( املبتدأ به ضمري يعود عىل بعض الخرب. )ج( الخرب اسم له الصدارة يف الجملة.   
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98 -  »لكل إنسان هدف يسعى لتحقيقه« حدد الخرب وحكمه من حيث التقديم والتأخري:
)د( لكل – واجب. )ج( هدف – جائز.    )ب( إنسان – واجب.    )أ( لكل – جائز.  

99 - »أصبح العلامء مخططني للمستقبل« بعد وضع رشع مكان أصبح تصبح الجملة:
)ب( رشع العلامء يخططون للمستقبل. )أ( رشع العلامء أن يخططوا للمستقبل.   
)د( رشع العلامء مخططون للمستقبل. )ج( رشع العلامء يخططوا للمستقبل.    

100- »نتنسم الهواء النقي عندما يكون الفجر« إعراب ما تحته خط:
)د( خرب يكون. )ج( فاعل.    )ب( مفعول به.   )أ( اسم يكون.   

101 - »حموك ذو خلق طيب« بعد دخول الفعل الناسخ تصبح الجملة:
)ب( أصبح حموك ذو خلق طيب. )أ( أصبح حامك ذا خلق طيب.    
)د( أصبح حميك ذي خلق طيب. )ج( أصبح حموك ذا خلق طيب.    

102 -  »ليس أمامنا إال أن نتحد يف وجه أعدائنا« إعراب املصدر املؤول يف الجملة:
)د( مفعول به. )ج( اسم ليس.    )أ( فاعل.                  )ب( خرب ليس.  

103 -  »زال الظلم من أرضنا« »مازال الكفاح مستمراً« حدد إعراب ما تحته خط:
)ج( فاعل – اسم مازال.            )د( مفعول به – اسم مازال. )أ( مفعول به – فاعل.                )ب( اسم زال – فاعل.  

104 - »أضحى الجيش جنوده مستعدون« حدد نوع خرب الفعل الناسخ:
)د( جملة اسمية. )ج( شبه جملة.    )ب( جملة فعلية.   )أ( مفرد.   

105 - »سنبذل جهدنا ما دامت الحياة« حدد إعراب ما تحته خط:
)أ( فاعل – مفعول به.       )ب( مفعول به – اسم دام.            )ج( فاعل – خرب دام.       )د( مفعول به – فاعل.

106 -  »كاد العرب األعداء «– »كاد األعداء ينهزمون« حدد إعراب ما تحته خط:
)ب( مفعول به – يف محل نصب خرب كاد. )أ( فاعل – يف محل رفع خرب كاد.   

)د( خرب كاد – يف محل رفع خرب. )ج( فاعل – يف محل نصب حال.    
107- حدد مواضع كس همزة إن فيام يأيت:

)ب( إذا وقعت أول جملة الحال. )أ( إذا أولت مع معموليها مبصدر.   
)د( الثانية والثالثة. )ج( إذا وقعت يف أول جملة الصلة.   

108 –  »لعل السالم يف العامل يسود يف أرجائه« حدد الخرب ونوعه يف الجملة السابقة:
)ب( يسود – جملة فعلية.     )أ( يف العامل – شبه جملة.    

)د( العامل يسود – جملة اسمية. )ج( يف أرجائه – شبه جملة.    
109 -  قال تعاىل: »إن ريب لغفور رحيم« حدد إعراب ما تحته خط:

)د( نعت. )ج( خرب إن.   )ب( مبتدأ.   )أ( اسم مجرور.  
110-  »الطالب حارضون لكن طارًقا غائب – ما قابلت خالًدا لكن طارًقا« حدد إعراب ما تحته خط فيام سبق:

)ب( خرب لكن – معطوف منصوب. )أ( معطوف منصوب – اسم لكن.   
)د( االسامن معطوفان. )ج( اسم لكن منصوب – معطوف منصوب.   

111 - »ليت يل مااًل فأنفقه ابتغاء األجر من الله« حدد إعراب ما تحته خط:
)د( مضاف إليه – متييز. )ج( مفعول به – حال.  )ب( اسم ليت – مفعول ألجله.  )أ( خرب ليت – حال.  

112 - »علمت أنكم تجتهدون يف عملكم« سبب فتح همزة»أن«:
)ب( يصح أن تؤول مع معموليها مبصدر. )أ( وقعت يف أول الكالم.    

)د( األوىل والثالثة. )ج( وقعت يف أول جملة الصلة.    
113 - »علمت أن السعادة يف الرضا« ما تحته خط:

)د( خرب أن مقدم. )ج( اسم أن منصوب.   )أ( مفعول به أول لعلم.  )ب( مفعول به ثان.  
114- »كأن مثار النقع حول رءوسنا ..... وأسيافنا ليل تهاوى كواكبه« حدد إعراب ما تحته خط:

)ج( اسم كأن – فاعل.     ) د( مفعول به -  اسم كان. )ب( مضاف إليه – خرب كأن.  )أ(  خرب كأن – مضاف إليه. 



بنك 
المعرفة

49

والتعليم التربية  لوزارة  التابع   - المعرفة  بنك 

115 – أعرب ما تحته خط فيام يأيت: »ال بيننا عاطل أو كسول« – »نلتزم مبا علينا بال شك«:
)ب( خرب – اسم مجرور. )أ( مبتدأ مؤخر – اسم ال.    
)د( مضاف إليه – خرب. )ج( مبتدأ مؤخر – اسم مجرور.    

116 – ميز نوع  ال فيام يأيت: »ال تهمل عملك« – »ال كاذب مؤتن« – »نؤمن بالعلم ال بالجهل«.
)ب( عاطفة – جازمة – نافية للجنس. )أ( نافية – عاطفة – جازمة.    
)د( جازمة – نافية للجنس – عاطفة. )ج( جازمة – عاطفة – نافية.    

117 - »ال يف الصحراء ماء وال شجر« حدد سبب إعامل ال عمل إن:
)ج( فصل بينها وبني اسمها.        )د( دخل عليها حرف الجر. )أ( اسمها معرفة.  )ب( اسمها وخربها نكرتان. 

118 - »ال ممرضات مقرصات« اسم ال:
)ب( مبني عىل الكرس يف محل نصب. )أ( منصوب وعالمة نصبه الكرسة.    

)د( مبني عىل الفتح يف محل نصب. )ج( منصوب وعالمة نصبه الفتحة.   
119 - »أحب األدب والسيام الشعر« إعراب ما تحته خط:

)د( األوىل والثانية. )ج( متييز منصوب.   )ب( خرب ملبتدأ محذوف.  )أ( مضاف إليه مجرور. 
120 - »ال تكن عجواًل – المهمل واجب – نتمسك بالقناعة ال الطمع« حدد نوع ال فيام سبق:

)ب( عاطفة – جازمة – نافية للجنس. )أ( نافية – عاطفة – جازمة.    
)د( جازمة – نافية للجنس – عاطفة. )ج( جازمة – عاطفة – نافية.    

121 - »ال مقبواًل عمله مغضوب عليه« ما تحته خط:
)د( نائب فاعل مرفوع. )ج( فاعل مرفوع.   )ب( اسم ال.   )أ( خرب ال.   

122 - »ال أنت مقرص وال أخوك« ال هنا مهملة ألن:
)د( خربها محذوف. )ب( فصل بينها وبني اسمها بفاصل.  )ج( حرف جر دخل عليها.  )أ( اسمها معرفة.  

123 – حدد الجمل التي لها محل من اإلعراب فيام يأيت:
)د( الثانية والثالثة. )ج( جملة الخرب.   )ب( جملة النعت.   )أ( جملة الصلة.  

124 – حدد محل الجملة التي تحتها خط فيام يأيت: »قال املعلم: إن العلم سبيل النجاح«.
)ب( يف محل نصب مفعول به.       )أ( يف محل رفع خرب.     

)د( يف محل نصب حال. )ج( يف محل جر مضاف إليه.    
125 – حدد محل الجملتني اآلتيتني من اإلعراب: »اجلس حيث تجد الهواء الطلق – وقف املعلم يرشح لطالبه«.

)أ( األول يف محل جر مضاف إليه – الثانية يف محل رفع خرب.
)ب( األوىل يف محل نصب حال – الثانية يف محل جر مضاف إليه.

)ج( األوىل يف محل رفع خرب – الثانية يف محل نصب مفعول به.
)د( األوىل يف محل جر مضاف إليه -  الثانية يف محل نصب حال.

126 – حدد الجمل التي ليس لها محل من اإلعراب فيام يأيت:
)د( األوىل والثانية. )ج( جملة النعت.   )أ( جملة الصلة.         )ب( الجملة االبتدائية.  

127 - »من يفعل الخرب فهو املحبوب من الله« حدد محل الجملة السابقة.
)د( يف محل نصب حال. )أ( يف محل رفع خرب.        )ب( يف محل رفع نعت.  )ج( يف محل جزم جواب الرشط. 

128 – حدد الفرق بني الجملتني اآلتيتني من حيث املحل: »نحب الذي يصدق يف قوله«– »هذا مؤمن يصدق يف قوله«.
)أ( الجملتان ليس لهام محل من اإلعراب.

)ب( األوىل يف محل نصب نعت والثانية يف محل رفع خرب.
)ج( األوىل ليس لها محل من اإلعراب والثانية يف محل رفع نعت.

)د( األوىل يف محل نصب حال والثانية يف محل رفع خرب.
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129 - »أبو بكر رىض الله عنه خليفة رسول الله �« ما تحته خط جملة ال محل لها من اإلعراب، حدد السبب:
)ب( جملة اعرتاضية.       )ج( جملة صلة.      )د( معطوفة عىل جملة ليس لها محل من اإلعراب. )أ( جملة ابتدائية. 

130 - »األنبياء مشاعل تضئ للناس طريقهم« يف العبارة السابقة جملتان حدد محلهام:
)أ( األوىل يف محل رفع مبتدأ والثانية يف محل رفع نعت.

)ب( األوىل ليس لها محل والثانية يف محل رفع نعت.
)ج( األوىل يف محل رفع مبتدأ والثانية ليس لها محل من اإلعراب.

)د( الجملتان ليس لهام محل من اإلعراب.
131 – حدد نوع الضمري من حيث الداللة ومحله من اإلعراب فيام يأيت: »إننا وطنيون«.

)ب( متكلم – يف محل نصب اسم إن. )أ( غائب – يف محل نصب.    
)د( متكلم – يف محل جر. )ج( مخاطب – يف محل رفع.    

132 – حدد الضامئر التي ال تايت إال يف محل رفع فيام يأيت:
)د( الثانية والثالثة. )ج( واو الجامعة.   )ب( تاء الفاعل.    )أ( ياء املتكلم.  

133 – حدد الضامئر التي تشرتك يف الرفع والنصب والجر:
)د( كاف الخطاب. )ج( نا املتكلمني.   )ب( ياء املخاطبة.   )أ( ألف االثنني.   

134 – حدد الضامئر التي تشرتك يف النصب والجر:
)د( كل ما سبق. )ج( ياء املتكلم.   )ب( هاء الغيبة.   )أ( كاف الخطاب.  

135 – حدد الضمري املسترت وما يدل عليه فيام يأيت: »أحسن إىل جارك يعاملك بالحسنى«:
)ب( األول )هو( غائب والثاين )أنت( مخاطب. )أ( األول )أنت( مخاطب والثاين )هو( غائب.  

)د( األول والثاين )أنت( مخاطب. )ج( األول والثاين )هو( غائب.    
136 - »أنت مخلص – اجتهد أنت« حدد محل الضمري فيام سبق:

)ب( يف محل رفع مبتدأ – يف محل رفع توكيد لفظي. )أ( يف محل رفع فاعل – يف محل رفع خرب.   
)د( األول يف محل رفع مبتدأ والثاين يف محل رفع فاعل. )ج( األول والثاين يف محل رفع مبتدأ.   

137 – قال تعاىل: »والوالدت يرضعن أوالدهن حولني كاملني« حدد الضامئر املتصلة يف اآلية الكرمية:
)د( األوىل والثالثة. )ج( هاء الغيبة.   )ب( تاء الفاعل.   )أ( نون النسوة.  

138 - »أنت تخلص يف عملك ومل تهمل يوًما«.عند مخاطبة املفردة املؤنثة تكون الجملة:
)ب( أنتم تخلصا يف عملكام ومل تهمالن يوًما. )أ( أنِت تخلصني يف عملك ومل تهميل يوًما.   

)د( األوىل والثانية. )ج( أنتم تخلصون يف عملكم ومل تهملوا يوًما.  
وال يستطيب العيش إال املسامح« ميز املفعول به بالبيت الشعري: 139- »إذا ضاق صدُر املرِء مل يَّصُف َعّيُشُه  
)د( املسامح. )ج( العيش.   )ب( عيشه.   )أ( املرء.   

140 – »أنا والريُح منشداًن كالنا .... يطرب من خالله شجونِه« حدد إعراب ما تحته خط:
)ب( توكيد مرفوع وعالمة الرفع األلف. )أ( مبتدأ مرفوع وعالمة الرفع الضمة املقدرة.  

)د( فاعل مرفوع وعالمة الرفع األلف. )ج( مبتدأ مرفوع وعالمة الرفع األلف.   
141 –»نحتفل بهؤالء العامل هذا االحتفال، فهذه الطريقة املثىل لكل ارتقاء ألي أمة«. حدد ما ينوب عن املفعول املطلق:

)د( هذا. )ج( هذه.    )ب( هؤالء.   )أ( كل.   
142 – »إميانًا بدور األطباء والتمريض ننظر إليهم نظرة إجالل وتقدير«. أعرب ما تحته خط:

)د( مفعول مطلق. )ج( مفعول به.   )ب( مفعول ألجله.   )أ( نائب املفعول املطلق. 
143 – حدد الجملة املشتملة عىل نائب املفعول املطلق:

)ب( يجب عليك بعض التغافل. )أ( بعض التغافل إحدى وسائل الرتبية.   
)د( التغافل بعضه مفيد أحيانًا. )ج( تغافل املريب بعض التغافل.    



بنك 
المعرفة

51

والتعليم التربية  لوزارة  التابع   - المعرفة  بنك 

144 – »إياكم نريب جيًدا ابتغاء مرضاة الله )تعاىل( «. ميز املفعول به بالجملة:
)د( لفظ الجاللة )الله(. )ج( إياكم.    )ب( ابتغاء.   )أ( جيًدا.   

145 – »حسبُت التقى والجود خريَ تجارٍة .... رباًحا إذا ما املرء أصبَح ثاقاًل« حدد املفعول به الثاين:
)د( رباًحا. )ج( خري.   )ب( التقى.   )أ( تجارة.   

146 – قال الله تعاىل: »وال تجعل يدك مغلولة إىل عنقك وال تبسطها كل البسط فتقعد ملوًما محسوًرا«. حدد إعراب ما تحته خط:
د( مفعول به ثاٍن. )ج( نائب املفعول املطلق.  )ب( ظرف منصوب.   )أ( مفعول به أول.  

147 -  )االستيالء عىل ممتلكات الغري(. نكشف يف املعجم عن كلمة )االستيالء( يف مادة:
)د( سأل. )ج( وىل.    )ب( تىل.    )أ( سىل.   

148 قال الباردي: »واغتنم عمرك إباَن الصبا .... فهو إن زاد مع الشيب نَقْص«. حدد املوقع اإلعرايب ملا تحته خط:
)د( نائب املفعول املطلق. )ج( ظرف.   )ب( مفعول ألجله.   )أ( مفعول به.   

149 – قال رسول الله �: »ال حسد إال عىل اثنتني رجل آتاه الله الكتاب وقام به آناء الليل، ورجل أعطاه مااًل فهو 
يتصدق به آناء الليل والنهار«. ميز الظرف بالحديث الرشيف:

)د( الكتاب. )ج( آناء.     )ب( النهار.   )أ( الليل.    
150 -  حدد الجملة املشتملة عىل نائب عن الظرف:

)ب( أقابل أصحايب كل صباح. )أ( أصغيت كل اإلصغاء للخطيب.     
)د( قضيت اليوم كله مع أرسيت. )ج( كل األيام من صنع ريب.     

151- »ما خدعت أحًدا قط«. إعرب ما تحته خط:
)ب( ظرف مبني عىل الضم يف محل نصب. )أ( مفعول مطلق لفعل محذوف منصوب وعالمته الفتحة. 

)د( نائب املفعول املطلق منصوب وعالمته الفتحة. )ج( فاعل مرفوع وعالمة رفعه الضمة.   
152 -  قال الله تعاىل: »ويوم يحرشهم كأن مل يلبثوا إال ساعة من النهار يتعارفون بينهم«. حدد الظروف املوجود باآلية الكرمية:

)د( يوم – ساعة. )ج( يوم – ساعة – بينهم.  )ب( ساعة – النهار – بينهم.  )أ( يوم – النهار – بينهم. 
153 – »ما لكم يف األزمات صابرين« – »نحسبكم يف األزمات صابرين«. حدد سبب نصب كلمة )صابرين( يف الجملتني:

)ب( األوىل مفعول به أول – الثانية حال. )أ( األوىل حال – والثانية مفعول به ثاِن.   
)د( األوىل حال – والثانية خرب لفعل ناسخ. )ج( كلتاهام حال.     

154 – )يرىض( اجعل ما بني القوسني حااًل يف جملة:
)ب( املؤمن الحق يرىض بقضاء الله. )أ( أحب الذي يرىض بالخري للناس.   
)د( نحرتم الفقري يرىض مبا قُسم له. )ج( نشفق عىل رجل يرىض بالذل.   

155 – »مل تتخل املرأة عن الرجل )وهو يخوض( معركة الجهاد يف سبيل الحرية«.حدد املحل اإلعرايب ملا بني القوسني مبيًنا السبب:
)د( رفع – خرب. )ج( نصب مفعول به.  )ب( نصب – حال.   )أ( جر – نعت.  

156 – »أحبُّ املرَء ظاهرُُه جميل .... لصاحِبِه وباطنه سليم« حدد الحال بالبيت الشعري:
)د( لصاحبه. )ج( ظاهره جميل.   )ب( باطنه سليم.   )أ( جميل.   

157 – »فال تكتب بكفك غري شئ .... يسك يف القيامة أن تراه« حدد إعراب ما تحته خط:
)د( مضاف إليه مجرور. )ج( مفعول به - منصوب.  )ب( بدل مرفوع.   )أ( مستثنى منصوب.  

حدد نوع االستثناء باآلية الكرمية: 158 – قال الله تعاىل: »فقال إن هذا إال سحر يؤثر« 
)د( ناقص مثبت. )ج( ناقص منفي.   )ب( تام مثبت.   )أ( تام منفي.  

159 – قال أحمد شوقي: »قد يهون العمر إال ساعة .... وتهون األرض إال موضع« ميز حكم االسم بعد )إال( بالبيت الشعري:
)ب( جائز النصب عىل البدلية.  )أ( واجب النصب عىل االستثناء.    
)د( جائز النصب عىل االستثناء. )ج( يعرب حسب موقعه يف الجملة.    

160- »لكل داء دواء يستطب به .... إال الحامقة أعيت من يداويها« إعراب ما تحته خط:
)د( نائب الفاعل مرفوع. )ج( بدل منصوب.   )ب( مبتدأ مؤخر مرفوع.  )أ( مستثنى منصوب.  
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161 – »مل يأخذ امليت شيًئا ما خال العمل الصالح«. ميز الحكم اإلعرايب لكلمة )العمل(:
)د( واجب الرفع. )ج( جائز النصب.   )ب( جائز الجر.  )أ( واجب النصب.  

162 – »كل العداوة قد ترجى إزالتها .... إال عداوة من عاداك من حسد«  ميز نوع االستثناء بالبيت الشعري:
)د( تام مثبت. )ج( ناقص مثبت.  )ب( تام منفي.   )أ( ناقص منفي.  
163 – )حض الوعاظ املؤتر وتخلف واحد منهم(. ميز أسلوب االستثناء املعرب عن مضمون الجملة:

)ب( املؤمتر خال من الوعاظ. )أ( مل يحرض الوعاظ املؤمتر إال واعٌظ.   
)د( حرض الوعاظ غري واحٍد. )ج( حرض الوعاظ املؤمتر ماحاشا واعٍظ.   

164 – قال الله تعاىل: »وما أرسلناك إال رحمة للعاملني«. حدد إعراب ما تحته خط:
)د( مفعول به منصوب. )ج( بدل منصوب.   )ب( حال منصوبة.   )أ( مستثنى منصوب.  

165 – »يشعر بالرضا والسعادة كل إنسان غريُ الحاقد«.  صوب ما تحته خط بالجملة:
)د( غريِ الحاقَد. )ج( غرَي الحاقِد.   )ب( غريِ الحاقِد.   )أ( غرَي الحاقُد.  

166 – »هدأت نفس محمد«. اجعل ما تحته خط تييزًا:
)د( هدأ محمد بنفسه. )ج( محمد نفسه هدأت.  )ب( هدأ محمد نفًسا.  )أ( هدأ محمد نفسه.  

مل تــزد عن أمس إال إصــبًعامل تزل ليىل بعيني طفلــــًة167 – 
هاج يب الشوق أبت أن تسمعاما ألحجــارك صًمــا كلمـــا 

حدد التمييز بالبيتني السابقني:
)د( صاًم. )ج( إصبًعا.   )ب( إصبًعا – طفلة.   )أ( طفلة – صاًم.  

168 – ميز الجملة املشتملة عىل تييز:
)ب( نعم ذكرى أعامل الخري والرب. )أ( استحالت الحياة باإلميان جنة كربى.   

)د( ال تزال األعامل الطيبة ذكرى طيبة. )ج( أنهت الطالبة امتحانًا صعبًا.    
169 -  »أعددت الطعام ألوانًا« – »أعددت ألوانًا من الطعام«.  حدد املوقع اإلعرايب لكلمة )ألوانًا(:

)د( مفعول به – متييز. )ج( متييز – مفعول به.  )ب( مفعول به – مفعول به.  )أ( متييز – متييز.  
170 - »هبطت أرض املطار )12( طائرة خالل )5( ساعات«. اكتب األرقام بالحروف مراعًيا ضبط تييزها:
)ب( اثنتا عرشة طائرًة – خمس ساعاِت. )أ( اثنتي عرشة طائرًة – خمس ساعاٍت.   

)د( اثنا عرش طائرًة – خمسة ساعاٍت. )ج( اثني عرش طائرًة – خمس ساعاٍت.   
171 – »زرعت نخل الحديقة«. )اجعل املفعول به تييزًا(:

)د( زرعت الحديقة نخلها. )ج( زرعت حديقة النخل.  )ب( زرعت الحديقة نخاًل.  )أ( زرعت حديقة نخل.  
172-  »كفى بالرسول مبرشًا ونذيًرا للناس جميًعا رجاء هدايتهم«. حدد التمييز بالجملة.

)د( جميًعا. )ج( مبرًشا.   )ب( نذيرًا.     )أ( رجاء.  
173 – »الزهراء أفضل امرأة« – »الزهراء أفضل مروءة«. ميز إعراب ما تحته خط عىل التوايل:

)ب( متييز منصوب – مضاف إليه. )أ( مضاف إليه – متييز منصوب.    
)د( مضاف إليه – حال. )ج( مضاف إليه – متييز مجرور.    

174 – »ارتكاب املعايص اضطرام للنريان«. نكشف عن كلمة )اضطرام( باملعجم يف:
)د( ضم. )ج( ريم.    )ب( روم.     )أ( طرم.  

إن كنٍت جاهلًة مِبَا ملْ تَْعلٍمي« ميز نوع املنادى بالبيت الشعري: 175-  قال عنرتة: »َهالَّ سألِت الخيَل يا ابنة مالكٍ 
)د( نكرة غري مقصودة. )ج( مضاف.   )ب( نكرة مقصودة.    )أ( مفرد علم. 

176 – قال املتنبي: »َصِحَب الناُس َقْبلَنا ذا الزََّمانَا ..... وَعَناهم ِمْن أمرِِه ما َعَنانَا« ميز إعراب ما تحته خط:
)ب(  مفعول به منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة. )أ( مفعول به منصوب وعالمته األلف.   

)د( فاعل مرفوع وعالمة رفعه األلف. )ج( اسم إشارة مبني يف محل نصب )مفعول به(.  
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177 – قال الله تعاىل: »إن له أبًا شيًخا كبريًا«. ما تحته خط ال يعرب إعراب األسامء الخمسة ألنه:
)د( مكرب. )ج( ليس مضافًا.   )ب( منون بالفتح.    )أ( مفرد.  

178 -  »اعتنيت بأخي الصغري«. ميز عالمة جر كلمة )أخي(:
)د( الفتحة. )ج( الكرسة الظاهرة.   )ب( الكرسة املقدرة.    )أ( الياء.  

179 – »يا راٍم سدد بدقة« – »يا رامي سدد بدقة«. ميز نوع املنادى ملا تحته خط عىل التوايل:
)ب( مفرد علم – مفرد علم. )أ( نكرة غري مقصودة – مفرد علم.   

)د( مفرد علم – نكرة مقصودة. )ج( نكرة مقصودة – مفرد علم.    
ــَدى غــراُء« حــدد حكــم  ــِل الُه ــْن ِمل ــِه – قامــت ســمحٌة .... بالحــقِّ ِم ــا ابــَن عبِدالل ــك – ي 180 -  قــال أمــري الشــعراء: »ِب

ــادى بالبيــت الشــعري: إعــراب املن
)د( النصب وعالمة النصب الفتحة. )ج( البناء عىل الضم.  )أ( البناء عىل الفتح.  )ب( النصب وعالمة النصب الكرسة. 

سعًيا وفوق متوِن األينِق الرسم« ميز نوع املنادى بالبيت الشعري: 181 – »يا خري من ميََّم العافون ساَحَتهُ 
)د( مضاف. )ج( مفرد.    )ب( نكرة غري مقصودة.  )ا( نكرة مقصودة.  

182 – »حامك الله بأن لك حام فقّدر حامِيك واعنِت بحميك«. حدد اساًم من األسامء الخمسة بالجملة:
)د( حام. )ج( حميك.   )ب( حامك.   )أ(  حاميك.  

قد زادهم طيًشا فأضحوا ولًدا« حدد إعراب ما تحته خط: 183 -  »وطني لقد كادوا ولكن كيدهم  
)ب( منادى منصوب وعالمة نصبه الفتحة املقدرة. )أ( مبتدأ مرفوع وعالمة الضمة الظاهرة.   

)د( منادى منصوب وعالمة نصبه الياء. )ج( مبتدأ مرفوع وعالمة رفعه الضمة املقدرة.  
184 -  قال أبو فراس: 

تعايِل أقاسمك الهموَم تعايِلأيا جارتا ما أنصف الدهر بيننا

تردد يف جسم يعذب بايلتعايِل تََرْي ُروًحا لديَّ ضعيفًة 

حدد نعت جملة من البيتني السابقني:
)د( يعذب. )ج( لدي ضعيفة.   )ب( أقاسمك الهموم.   )أ( أنصف الدهر.   

ــة  ــراب كلم ــاك(. إع ــم يرع ــن الكري ــك لك ــم علي ــرص اللئي ــم( )ال يح ــن الكري ــم لك ــودة اللئي ــىل م ــرص ع 185 -  )ال تح
ــوايل: ــىل الت ــني ع ــم( يف الجملت )الكري

)ب( اسم لكن منصوب – معطوف مرفوع. )أ( معطوف مجرور – اسم لكن منصوب.   
)د( معطوف مرفوع – اسم لكن منصوب. )ج( معطوف منصوب – اسم لكن منصوب.  

186 -  ميز الجملة املشتملة عىل )نعت(:
)ب( نال الجائزة العب من الهواة. )أ( برزت قواتنا مسيطرة عىل املوقف.   

)د( ما للعامل منرصفًا عن الناس؟ )ج( شاركت مرص يف املؤمتر ممثلة لقارة إفريقيا.  
187 -  )ال حقد بني اإلخوة – ال تُحفز اإلخوة عىل الرش – املعلم محب لطالبه ال كاره(.ميز نوع )ال( عىل التوايل بالجمل السابقة:

)ب( نافية للجنس – عاطفة – ناهية. )أ( ناهية – نافية للجنس – عاطفة.   
)د( نافية للجنس – ناهية – عاطفة. )ج( عاطفة – نافية للجنس – ناهية.    

188 – قال الشاعر عزيز أباظة:

حِماًل وبًثا وأحزانًا وحرمانَاأشكو إىل الله بأسا ما أُطيق لُه

وخالط الدم رشيانًا فرشيانًاأشكو إليه وفاء قرَّ يف كبدي 

حدد من البيتني نعًتا واذكر نوعه:
)أ( يف كبدي – شبه جملة.        )ب( قرَّ – جملة فعلية.        )ج( ما أطيق له حماًل – جملة اسمية.        )د( رشيانًا – مفرد.

189 -  )سَيصىل الكافرون ناًرا ذات لهب باتباعهم الباطل ال الحق(. ميز من الجملة السابقة كل تابع:
)د( لهب – الحق. )أ( الباطل – الحق.           )ب( ذات – الحق.      )ج( ناًرا – ذات.   
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190 -  قال العقاد: »نفثاُت املزمار تُذيك أواًرا .... رابني طوُل برِدِه وسكونُه« ما املحل اإلعرايب لـ )رابني طول برده( مع ذكر السبب؟
)د( نصب – مفعول به. )أ( رفع – خرب املبتدأ.            )ب( نصب – حال.      )ج( نصب – نعت ملنصوب.  

191 - »وضــع العــامل الفتــات للتخلــص مــن القاممــة، ثــم صناديــق كبــرية« – »يلقــي النــاس القاممــة مبدخــل الحــي فثــمَّ 
صناديــق كبــرية«. إعــراب كلمــة )صناديــق( عــىل التــوايل:

)ب( معطوف ملنصوب – مبتدأ مؤخر مرفوع. )أ( معطوف ملجرور – مضاف إليه.   
)د( معطوف ملجرور – مبتدا مؤخر مرفوع. )ج( مبتدأ مؤخر – معطوف ملرفوع.    

192 -  قــال اللــه تعــاىل: »يــا ليتنــي كنــت معهــم فأفــوز فــوًزا عظيــاًم« - )مــن يســع يف الخــري فالفــوز حليفــه( – )إذا تعــاون 
الالعبــون تحقــق التفاهــم فالفــوز(. نــوع الفــاء فيــام ســبق عــىل التوايل:

)ب( عاطفة – سببية – استئنافية. )أ( استئنافية – سببية – عاطفة.    
)د( سبيية – فاء الجزاء – عاطفة. )ج( سببية – عاطفة – استئنافية.   

193 – »اإلرصار والثقة كالهام من أسباب النجاح«. ميز إعراب )كالهام(:
)د( يجوز األوىل أو الثالثة. )ج( مبتدأ ثاٍن مرفوع.   )ب( مبتدأ مؤخر مرفوع.  )أ( توكيد مرفوع.  

194 -  )يتعلق الناجحون باآلمال آمال ميكن تحقيقها واقعًيا(. ميز التابع وحدد نوعه:
)د( واقعيًا – نعت. )ج( ميكن تحقيقها – بدل.  )ب( آمال – بدل.   )أ( آمال – توكيد لفظي. 

195 -  )ال تقربوا الرش الظاهر والباطن(. ميز إعراب ما تحته خط: 
)د( بدل مجرور. )ج( بدل منصوب.   )ب( نعت مرفوع.   )أ( نعت منصوب.  

196 -  ميز الجملة التي تشتمل عىل توكيد معنوي:
)ب( التقيت بغالم عينه مصابة. )أ( العني العني جوهرة  مثينة.    
)د( عالج الطبيب عينه املريض. )ج( عالج الطبيب املريض عينيه.   

197 – »أصالة القاهرة تجذب السائحني«. ميز الجملة الصحيحة عند جعل املبتدأ بداًل:
)ب( تجذب القاهرة أصالتها السائحني. )أ( القاهرة أصالتها تجذب السائحني.   
)د( جاذب السائحني للقاهرة اصالتها. )ج( تجذب القاهرة السائحني أصالة.   

198 – »عينا هذه الطفلة من نعم الله )تعاىل( عليها«. ميز التوكيد الصحيح للمبتدأ:
)د( عينها. )ج( كلتيهام.   )ب( كلتاهام.   )أ( نفسها.   

199-  )السالم رضورة أقر بذلك القايص والداين، فتلك قضيتنا، وهذا اإلقرار نكافح لتحقيقه مًعا(.ميز البدل بالجملة السابقة:
)د( مًعا. )ج( اإلقرار.   )ب( قضيتنا.   )أ( القايص.  

200 -  )يقــدم الجنــود أنفســهم فــداء الوطــن( – )الجنــود أنفســهم فــداء الوطــن( – )الجنــود أنفســهم غاليــة علينــا(. ميــز 
إعــراب كلمــة )أنفســهم( عــىل الرتتيــب:

)ب( مفعول به – مبتدأ ثاٍن – مفعول به. )أ( مفعول به – توكيد معنوي – مبتدأ ثاٍن.   
)د( توكيد معنوي – مفعول به – مبتدأ ثاِن. )ج( توكيد معنوي – مبتدأ ثان - مفعول به.  

201 – )اتصاف املرء بالرحمة يجعله محبوبًا من الناس(. نكشف عن كلمة )اتصاف( باملعجم يف مادة:
)د( صفي. )ج( وصف.   )ب( صفو.    )أ( صفف.   

202 – »سجدت سجدات«. إعراب ما تحته خط:
)د( مفعول به منصوب. )ج( حال منصوب.   )ب( مفعول مطلق.   )أ( متييز.    

203 -  »نال الجائزة املتفوق«. إعراب ما تحته خط:
)د( حال. )ج( خرب الناسخ.    )ب( مفعول به.   )أ( فاعل مرفوع.   

204 – »أجتهد رغبة يف التفوق«. إعراب ما تحته خط:
)د( مفعول ألجله. )ج( مفعول به.   )ب( مفعول مطلق.   )أ( حال منصوب.  

205 – »حض األستاذ وغروب الشمس«. إعراب ما تحته خط:
)د( حال. )ج( مفعول معه.   )ب( مفعول به.   )أ( ظرف زمان.   
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206 – »جاء يوم العيد«. إعراب ما تحته خط:
)د( حال. )ج( اسم زمان.   )ب( فاعل مرفوع بالضمة.  )أ( ظرف زمان.   

207 – األفعال )ظن – خال – جعل( تفيد الظن واألفعال )علم – وجد – ألفى( تفيد:
)د( الصريورة. )ج( الظن.    )ب( اليقني.   )أ( التحويل.   

208 – »حضت دونا تأخري«. نوع ما:
)د( كافة. )ج( عاملة عمل ليس.  )ب( زائدة.   )أ( نافية.    

209 – »أديت الواجب مخلًصا«. صاحب الحال يف الجملة:
)د( مخلًصا. )ج( الواجب.   )ب( التاء.    )أ( الفاعل املسترت.   

210 – »إياك نعبد«. املفعول به يف الجملة:
)د( إياك. )ج( محذوف.   )ب( إيا.    )أ( الكاف.   

211 – »حض الطالب إال طالًبا«. )الطالب( مستثنى منه أما املستثنى فيعرب:
)د( مفعول به. )ج( مستثنى مبني عىل الفتح.  )ب( مستثنى مجرور.   )أ( مستثنى منصوب.  

212 – »لن نتقدم إال بالعلم«. املستثنى يف الجملة:
)د( اسم مفرد. )ج( جار ومجرور.   )ب( ضمري مسترت.   )أ( محذوف.  

213 – »حض الالعبون غري واحد« تعرب أداة االستثناء:
)د( حال. )ج( مفعول به.   )ب( مضاف إليه.   )أ( منصوبة.  

214 – كل ما يأيت من أنواع املنادى إال:
)د( املنادي املضاف. )ج( املنادى الشبيه املضاف.  )ب( االستفهام.   )أ( املنادى املفرد.  

215 – »يا خالدان«. املنادى يف الجملة:
)د( مرفوع بثبوت النون )ج( مثنى مرفوع باأللف.   )ب( مبني عىل األلف.   )أ( منصوب باأللف.  

216 -  »قال صديقك لك: يا رجل« إعراب ما تحته خط منادى:
)د( منصوب بالكرسة )ج( مبني عىل الضم.   )ب( مبني عىل الفتح.  )أ( منصوب بالفتحة.  

217 – »ليكتنب كل طالب مقالته« الفعل املضارع يف الجملة:
)ج( مرفوع وعالمة رفعه الضمة.     )د( منصوب وعالمة نصبه الفتحة. )أ( مبني عىل الفتح.  )ب( مبني عىل السكون. 

218 – »الطبيبات يالحظن املرىض«. الفعل املضارع يف الجملة:
)ج( مرفوع وعالمة رفعه الضمة.     )د( منصوب وعالمة نصبه الفتحة. )أ( مبني عىل الفتح.  )ب( مبني عىل السكون. 

219 – )لقد فعلنا ما علينا من واجب( ما تحته خط فعل:
)د( معرب. )ج( مبني عىل الضم.   )ب( مبني عىل السكون.  )ا( مبني عىل الفتح.  

220 – )ال تسف يف املياه تفز( ما تحته خط فعل:
)ب( مجزوم بحذف حرف العلة. )أ( مبني عىل الفتح.     

)د( منصوب وعالمة نصبه الفتحة. )ج( مجزوم وعالمة جزمه السكون.   
221 – )إن تصم تنل خريًا(. نوع إن:

)د( للرشط. )ج( للتوكيد.   )ب( نافية.   )أ( زائدة.   
222 -  )ما كنت لتغفل عن الحق( نوع الالم يف )لتغفل(:

)د( لألمر. )ج( للجحود.   )ب( للتوكيد.   )أ( للتعليل.  
223 – )قفا نبك من ذكر حبيب ومنزل(. ما تحته خط:

)ب( فعل أمر مبني عىل الفتح. )أ( فعل أمر مبني عىل السكون.    
)د( فعل أمر مبني عىل حذف حرف العلة. )ج( فعل أمر مبني عىل حذف النون.    

224 -  »ألن جانبك لقومك يحبونك«. ما تحته خط يعرب فعل مضارع:
)د( مرفوع بثبوت النون. )ج( مجزوم بالسكون.  )ب( منصوب بحذف النون.  )أ( مجزوم بحذف النون. 
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النحوية التدريبات 

225 – )ال تستأثر عليهم يشء يسودوك(. ما تحته خط يعرب فعل مضارع مجزوم:
)د( يف جملة رشط. )ج( بحذف حرف العلة.  )ب( بالسكون.   )أ( يف جواب الطلب.  

226 – قال الله تعاىل:»إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابًا«. املضارعان يف اآلية:
)أ( مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون.

)ب( األول مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون والثاين بحذفها.
)ج( األول مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون والثاين منصوب وعالمة نصبه حذفها.

)د( منصوب ب)إن( و )لن(.
227 – »كم رواية قرأت؟« ما تحته خط يعرب:

)د( مضاف إليه. )ج( متييز منصوب.   )ب( خرب مرفوع.   )أ( مبتدأ مؤخر.  
228 – »كم أياد بيضاء للمعلمني!«. ما تحته خط يعرب:

)د( متييز منصوب. )ج( مبتدأ مؤخر.   )ب( املبتدأ.   )أ( متييز مجرور.  
..... من ينكر الفضل عىل ربه«. حرف الجر الزائد يف البيت: 229 – »ليس بالفاضل يف نفسه  

)د( من. )ج( عىل.    )ب( الباء.    )أ( يف.   
230 – »وليل كموج البحر أرخى سدوله«. إعرب ما تحته خط:

)أ( مجرور بالواو.          )ب( مبتدأ مرفوع.                  )ج( معطوف عىل ما قبله.           )د( مجرور بواو رب الزائدة.
231 – »أنا يف شغل مذ حضت« ما تحته خط يعرب:

)أ( حرف جر.            )ب( ظرف زمان مبني عىل السكون.     )ج( ظرف زمان مبني عىل الفتح.        )د( ظرف مكان.
232 – »إن تجتهد تنجح«. نوع إن:

)د( أن للتوكيد. )ج( أداة نصب.   )ب( أداة رشط غري جازمة.  )أ( أداة رشط جازمة.  
233 – »من يصنع الخري ينل رضا ربه« إعراب ما تحته خط فعل مضارع:

)ب( مجزوم وعالمة جزمه حذف حرف العلة. )أ( منصوب وعالمة نصبه الفتحة.   
)د( مرفوع وعالمة رفعه الضمة. )ج( مجزوم وعالمة جزمه السكون.   

234 – »مهام تقرأ تجد حالوة املعرفة« نوع مهام:
)د( األوىل والثانية. )ج( أداة رشط غري جازمة.  )ب( تجزم فعلني.   )أ( جازمة لغري العاقل. 

235 – هذه األدوات تجزم فعلني ما عدا:
)د( إذا. )ج( متى.    )ب( أي.    )أ( إن.   

236 – »لوال العلم لتخلف العامل« خرب ما تحته خط:
)د( العامل. )ج( محذوف.   )ب( العلم.   )أ( الجملة الفعلية.  

237 -  »من يهن يسهل الهوان عليه« نوع من:
)ب( اسم موصول مبعنى الذي. )أ( أداة رشط تجزم فعلني.    

)د( استفهامية. )ج( أداة رشط غري جازمة.    
238 -  »والله إن القدس لعربية« ما تحته خط جملة ال محل لها من اإلعراب ألنها:

)د( حالية. )ج( جواب قسم.   )ب( مؤكدة.   )أ( وصفية.  
239 – »نعم الصديق الكتاب«. ما تحته خط يعرب:

)د( مبتدأ مؤخر. )ج( صفة مرفوعة.   )ب( مضاف إليه.   )أ( خرب نعم.  
240 -  »نعم العمل الصالة«. ما تحته خط يعرب:

)د( مفعول به منصوب. )ج( فاعل نعم.   )ب( خرب نعم.   )أ( اسم نعم.  
241 – »بئس رفيق اإلنسان املخادع«. ما تحته خط يعرب:

)د( فاعل مرفوع. )ج( مبتدأ مؤخر.   )ب( صفة مرفوعة.   )أ( مضاف إليه.  
242 – »حبذا النجاح«. فاعل هذه الجملة هو:

)د( محذوف. )ج( النجاح.   )ب( ذا.    )أ( حب.   
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243 – »ما أجمل الطبيعة! « إعراب ما:
)د( نافية. )ج( مصدرية.   )ب( مبتدأ.   )أ( استفهامية.  

244 – »ما أعظم محمًدا! «. خرب املبتدأ يف هذه الجملة:
)د( ما. )ج( محمًدا.   )ب( محذوف وجوبًا.   )أ( أعظم.   

245 -  كل هذه األفعال يتعجب منها مبارشة إال:
)د( فضل. )ج( أعطى.   )ب( جمل.   )أ( قوى.   

246 -  »الزم الحق الحق يف القول«. ما تحته خط يعرب:
)د( توكيد لفظي. )ج( مفعول ألجله.   )ب( مفعول مطلق.   )أ( مفعول به.  

247 -  »إياك والنفاق«. ما تحته خط يعرب:
)د( توكيد. )ج( مفعول ألجله.   )ب( مفعول مطلق.   )أ( مفعول به.  

248 -  »إياك والغش«. إعراب إيا:
)د( خرب مقدم. )ج( مبتدأ.    )ب( مفعول به.   )أ( استفهامية.  

249 – »نحن - أيها الشباب – بناة األهرام«. إعراب أي:
)د( خرب. )ج( مفعول به.   )ب( بدل.    )أ( أداة نداء.  

250 – »أمل تقرأ هذا الكتاب«. اإلجابة عىل هذا السؤال تبدأ بـ:
)د( األوىل والثانية. )ج( ال.    )ب( نعم.    )أ( بىل.   

251 – املمنوع من الرصف يقع يف:
)د( كل ما سبق. )ج( األفعال.   )ب( الحروف.   )أ( األسامء.  

252 -  املمنوع من الرصف ال ينون ويجر بالفتحة إال إذا كان:
)د( األوىل والثانية. )ج( شبيًها باملضاف.   )ب( معرفًا بأل.   )أ( مضافًا.   

253 -  كل األسامء اآلتية ممنوعة من الرصف ألنها مؤنث حقيقي ما عدا:
)د( سعاد. )ج( فاطم.    )ب( آمنة.    )أ( كعبة.   

254 -  كل األسامء اآلتية ممنوعة من الرصف ما عدا:
)د( إسامعيل. )ج( لبيب.    )ب( إبراهيم.   )أ( إدريس.  

255 -  صيغة منتهى الجموع املرصوفة فيام يأيت:
)د( أساطري. )ج( تالمذة.   )ب( مصابيح.   )أ( مدائن.   

256 – كل ما يأيت ممنوع من الرصف ما عدا:
)د( كرماء. )ج( سمراء.   )ب( صحراء.   )أ( سامء.   

257 –هذه األسامء ممنوعة من الرصف ما عدا:
)د( هود. )ج( حمزة.    )ب( سعاد.   )أ( فاطمة.   

258 – »إن الله جعل الحق عىل لسان عمر وقلبه« ضبط )عمر( يف الصواب هو:
)د( عمرًا. )ج( عمَر.    )ب( عمِر.    )أ( عمُر.   

259 – كل هذه الصفات ممنوعة من الرصف ما عدا:
)د( فرحان. )ج( جوعان.   )ب( عطشان.   )أ( غضبان.  

260 -  األعالم اآلتية تنع من الرصف ما عدا:
)ج( جحا. )ج( يارس.    )ب( أمين.    )أ( سعاد.    
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اإلجابات ملحق 

26 دليلك إلى التفوق
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اللغة العربية - الثانوية العامة
ملحق اإلجـــــــابات

1- )د( أول الَحزْم املشورة. 
2- )د( أفكر

3- )ج( امين الله ألنرصن الحق.
4- )أ( أمر الثاليث مبدوء بألف وصل، 

أمر الرباعي مبدوء بهمزة قطع. 
5- )ج( امرؤ القيس. 

. 6- )ب( انْترََصَ
7- )ب( ألنها ماٍض سدايس. 

8- )ج( ألنها حرف. 
9- )د( ألنها أمر الثاليث.

10- )أ( تبدأ بهمزتني؛ األوىل مفتوحة 
والثانية ساكنة. 

11- )ب( يا أبنايئ، أزيلوا آالم األبرياء. 
12- )أ( ألنها مكسورة.

13- )أ( رئيس.
14- )ب( جزؤهم.

15- )أ( تعبئة.
16- )د( رأي.

17- )ب( عىل الحكومة أن تهتم بكلَّ 
فئات الشعب. 
18- )ب( بؤس.

بأصحابه  يتأثر  إنسان  كل  )أ(   -19
وزمالئه.

20- )أ( رئة.
بسعر  السيارة  اشرتيت  )ج(   -21

مناسب. 
22- )ب( الَوقْف. 

23- )ب( التاء املربوطة. 
24- )ب( تُرَْسم مفتوحَة.

25- )أ( كتابه.
26- )د( تُرَْسم قامئة.

27- )د( أحيا.
السلف  خطا  عىل  نسري  )ج(   -28

الصالح. 
29- )ج( عالم
30- )أ( أهدا

31- )أ( يفُعلَن. 
32- )أ( يصبو 

33- )ب( العلم.
حليف  والتَّوفيق  النَّجاح  )ج(   -34

كلَّ ُمثاِبر. 
35- )أ( القناعة كنز ال يفنى. 

قمرية،  شمسية،  قمرية،  )ج(   -36
شمسية.

37- )أ( السيئة. 

38- )ج( ألنَّها منصوبة غري منونة. 
39- )ج( قالوا. 
40- )أ( يرجو.

41- )ج( معرف بـ »الـ«. 
42- )أ( وقع منادي. 

43- )ج( خاميس. 
44- )أ( متعلم، ُمتعاِمل، ُمستِقيم. 

45- )د( صفا.
46- )ب( واجد، العب، شارب. 

47- )ب( مازال العمل أهم عنرص يف 
عملية التصنيع. 
48- )ج( بائع. 

49- )أ( آِمر، عادُّ. 
50- )ب( عاصم. 

املعلم حديث  إنَّ حديث  51- )ب( 
َجّذاب. 

52- )د( مبتدأ. 
53- )ج( أقَْدَم. 

54- )أ( فَِعل.
55- )أ( الحاسد ال يسود. 

56- )ج( َجزُوعاً. 
 . 57- )ج( ُمَعنيِّ
58- )ج( جوَّال. 

59- )ب( مضياع.
ا.  60- )د( عدوًّ

61- )ج( استخرج. 
62- )ج( ُسِمع.

63- )د( املبيعة. 
64- )ج( املقدرات. 

ب يعرف قدر نفسه.  65- )ج( املُهذَّ
66- )ب( هذا الرجل َمدعوُّ إىل الحفل. 

67- )ب( َمُقول.
68- )ج( أحب الرجل مقبوالً رأيه. 
69- )ج( يف محل رفع نائب فاعل. 

70- )د( مبتدأ. 
 . 71- )د( دقَّ

72- )ب(  ُمجرَّد من »أل« واإلضافة، 
وحكمه اإلفراد والتذكري. 

73- )د( مضاف إ ىل معرفة، وحكمه يجوز 
فيه اإلفراد والتذكري أو املطابقة. 

بالروح  املتصفتان  الفرقتان  )أ(   -74
الرياضية هام األفضل يف البطولة. 

75- )د( الهرم األكرب من عجائب الدنيا 
السبع. 

مل  العامل  يف  الكربى  الدول  )د(    -76

تسعى إىل السالم. 
77- )ج( أصحاب املروءة هم األسبقون 

إىل الخري. 
78-  )أ( فُضل. 

79- )أ( نعت مرفوع. 
80- )د(  نعم خلقاً الوفاء. 

81- )ب( اسم زمان. 
األول  معتل  فعل  ألن  )د(   -82

وصحيح اآلِخر. 
83- )ب( ألن فعله معتل اآلِخر. 

84- )ج( اسم مكان. 
85- )ج( مستَقرُّ أفراد الرحلة فجراً. 

جانب  يف  السيدات  ُمصىلَّ  )د(   -86
املسجد. 

ن الطقس يف مْقَدم  87- )ج( يتحسَّ
الربيع. 

88- )د( ثاليث. 
89- )أ( زيادة املرىض واجبة.

90- )ب( الشتاء مجمع مثار املوالح. 
91- )ب( ِمطَْحَنة، ِمْفتَاح.

املرِْشَط  الطبيب  يستخدم  )د(   -92
يف عملياته. 

93- )أ( ِمْفَعال، ِمْفَعل، ِمْفَعلَة. 
94- )د( َغزََل. 

95- )ج( ِمْقَود.
96- )أ( ِمْفَعل. 

97- )ج( جامد، جامد، مشتق. 
98- )ب( اسم مفعول، اسم آلة. 

99- )ب( اسم آلة. 
100- )د( أربعة أسامء. 

101- )ج( إفْعال. 
102- )أ( ِقتال، ُمقاتَلة. 

يُسهَّل عىل  الكالم  إيضاح  )د(   -103
الناس فَْهم املُراد. 

104- )أ( الصدق مفتاح كلِّ خلق حميد. 
105- )أ( إكرام الضيف واجب. 

106- )ب( ُمعاَملة. 
107- )أ( صناعة يف اليد تحميك من 

فقٍر يف الغد. 
108- )أ( فُْعلة. 
109- )أ( إقامة.

110- )د( رصاخ.
111- )أ( تبعرَث.

مرتني  التعرّث  املُخجل  من  )د(   -112
بالحجر نفسه. 

113- )د( من أسباب سعادة اإلنسان 
شعوره باالطمئنان. 

114- )ب( فاعل مرفوع. 
115- )ج( اسم إّن منصوب. 

116- )د( تكون ذروة االزدحام عند 
انتصاف النهار. 

م.  117- )ب( تقدُّ
118- )أ( احرتاز.

يُجيد  ب  املُهذَّ الشخص  )ب(   -119
التعامل مع الناس. 

نقطة  تحديد  من  البد  )ج(   -120
انطالق يف حل املشكالت. 

121- )أ( أن تُحِسن القليل خري من 
أن تُهِمل الكثري. 

122- )د( رسين أنك ناجح يف عملك. 
بك من  123- )أ( سعيك يف الخري يُقرِّ

الله. 
الشاهد  يقول  أن  رسين  )د(   -124

الحقيقة. 
من  التحقَّق  علينا  ينبغي  )د(   -125

األخبار قبل نرشها. 
126- )ب( ليس من الشهامة إخافة 

الضعيف. 
127- )أ( أن نتعلَّم. 

اهتامم  عدم  ساءين  )ب(   -128
مسئويل األحياء بالحدائق. 

كام  الناس  إىل  أحِسْن  )د(   -129
أحَسَن الله إليك. 

130- )د( مصدر مؤول يف محمل جر 
مضاف إليه. 

131- )ب( وسوسة واحدة. 
بخبري  واحدة  استعانة  )ج(   -132

ل إىل املراد.  تُوصِّ
133- )د( سار الحاكم ِسرية العادل. 

134- )ج( مشيتها.
135- )ج( جولة. 

واحدة،  استقالة  قَْعدة،  )ج(   -136
تسديدة. 

137- )د( إصابة واحدة. 
138- )ب( وثب الفارس ِوثبة األسد 

الكارس. 
الكوب  من  الغالم  رشب  )د(   -139

رَشبة. 
140- )د( إنارة واحدة.

141- )أ( تسوية. 

إجــابات أســئلة منصـة نجــوى
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المعرفة وبنك  نجوى  اجابات منصة 

27

ملحق إجـــابات منصة نجوى التعليمية
بنك 

المعرفة

العمال  يف  مجال  ال  )ب(   -142
لالتكالية والتكاسل. 

عن  التعبري  اإلنسانية  من  )د(   -143
آرائنا بكلِّ حرية. 

144- )أ( مفعول مطلق منصوب. 
145- )ج( اسم مفعول، اسم مكان، 

مصدر ميمي. 
146- )د( مصدر ميمي، اسم مكان. 

147- )ب( معتمده. 
فعل  من  ميمي  مصدر  )ج(   -148

ثاليث. 
149- )د( حبذا موقف األخ مع أخيه 

يف شدته. 
150- )د( َمرِْجع.
151- )ج( ندى. 

ُصغرينَْي،   ، أَقَصيَنْيِ )ب(   -152
. ُمستدَعيَنْيِ

153- )ج( أسَمنَي، ُمناَديَن، ُمرتَضنَي. 
154- )أ( املستويني، األدنيني.

شأنا  العلييان  أنتام  )ب(   -155
والعظميان خلقاً. 
156- )ج( موىس. 

157- )ب( ُدنياي، ُمنتهى، ُمناي. 
158- )ج( يحيى. 

159- )ج( ُمبتغاي.
160- )د( ُعلوان، نُهيان. 

161- )ب( منقلبة عن واو.
162- )ب( إعطاء. 

163- )ب( رثاء. 
164- )د( كساء، صفاء، بكاء. 

165- )أ( أصلية. 
166- )د( ابتالء. 

بالبيئات  الحديثة  البنايات  )أ(   -167
النائية تثري الدهشة من جاملها. 

168- )د( حسناء. 
اء.  169- )ب( عدَّ
170- )أ( إجراء. 

الخري  إىل  الداعيات  إن  )أ(   -171
محرتمات. 

172- )ج( املُعِطى.
منصوب  به  مفعول  )ج(   -173

وعالمة نصبه الفتحة الظاهرة. 
رقمه  )د( خرب مرفوع وعالمة   -174

الضمة املقدرة. 

175- )ب( خرب تكن منصوب وعالمة 
نصب الفتحة الظاهرة. 

من  ممنوع  منقوص  اسم  )أ(   -176
الرصف. 

177- )ج( النادي. 
مجرور  إليه  مضاف  )ب(   -178

وعالمة جره الكرسة املقدرة. 
179- )أ( متناٍه

180- )ب( اسم مجرور وعالمة جره 
الكرسة املقدرة. 

للشعوب  مُتنح  ال  الحرية  )د(   -181
إال بالقوة. 

182- )أ( تُكىَس األرُض خرضَة. 
183- )ب( أُِعنَّا يف شدتنا.

املريضان  هذان  احترُِض  )ج(   -184
طويالً .

185- )ب( نائب فاعل مرفوع، فاعل 
مرفوع. 

186- )ب( كُوفئت الطالبتان الفائزتان. 
187- )د( مفعول به منصوب، نائب 

فاعل مرفوع. 
188- )ج( شبه الجملة »يف القضية«.

189- )ب( ضمري مسترت تقديره »هي«. 
190- )ب( ُجلَِس أماَم املنزِل. 

191- )أ( هذا. 
192- )ب( خرب مفرد مرفوع وعالمة 

رفعه الواو. 
193- )ب( الذي.

 . 194- )د( مبلغك، أغشُّ
حقوق  من  حق  العمل  )د(   -195

اإلنسانية. 
196- )ج( الثقة. 
197- )أ( أربعة. 

198- )ج( خرب شبه جملة ظرف يف 
محل رفع. 

199- )د( خرب شبه جملة جار ومجرور 
يف محل رفع. 

200- )أ( مفرد وجملة فعلية. 
واملبتدأ  شبه جملة  الخرب  )د(   -201

صة، واجب.  نكرة غري ُمخصَّ
فاء  بعد  جاء  املبتدأ  )ب(   -202

الجواب جائز.
203- )د( يف الحديقة صاحبها. 
204- )ب( يف الحقيبة الكتاب. 

205- )ب( جاهزة. 
206- )أ( مبتدأ مؤخر مرفوع. 

207- )ج( الخرب، الجواز. 
208- )د( الخرب محذوف وجوباً. 

أبنائه  تربية  أحسن  َمن  )ج(   -209
فلَُه. 

إحقاق  به  تتَِّصف  ما  نِْعَم  )أ(   -210
الحق. 

السعادُة حلامً  انفكت  ما  )د(   -211
ما برح البائسون من انتظاره. 

م البرشية.  212- )أ( سبيل تقدُّ
213- )ج( خرب ظلت منصوب. 

الحارس ساهراً طوال  بات  )أ(   -214
الليل. 

215- )ب( أثره واضح. 
216- )ج( شبه جملة. 

217- )أ( ال تُضِعف عزمية أحد يُحقِّق 
ماً، حتى وإن كان بطيئاً.  تقدُّ

218- )د( عجزاً. 
219- )أ( مفرد. 

220- )د( ما تزال لدنيا آمال. 
221- )ج( بدأت األبحاث العلمية يف 

مجال الطاقة تتضح نتائجها. 
222- )ج( كربــت األوبئــة يف الــدول 

الفقــرية تُفنــى الشــعوب. 
تتحد  أن  الفرقاء  حرى  )ب(   -223

كلمتهم ألجل شعوبهم. 
خــربه  »َمــْن«  اســمه  )ج(   -224

»يوافقهــا«. 
إلقاء  يف  املُحارِض  رشع  )ج(   -225

درسه عىل طالبه. 
226- )د( يكرث. 

ع  227- )د( أنشأت املؤسسات تتوسَّ
يف استخدام. 

228- )ج( كاد املطر يسقط. 
229- )ج( عىس األزمة أن تنكشف. 

230- )أ( يشاركون. 
الطيبة  الكلمة  أن  علمت  )د(   -231

صدقة. 
232- )أ( ليس. 

233- )ج( الرتجي.
234- )أ( التوكيد. 

235- )د( التشبيه. 
يعود  الشباب  فياليت  )ب(   -236

يوماً، فأخربه مبا صنع املشيب. 
237- )د( التمني.

238- )ب( االستدراك. 
239- )د( جملة فعلية. 

240- )ج( ضمري متصل »ياء املتكلم«، 
وخربه مفرد. 

241- )أ( يف محل رفع مبتدأ. 
معمولَيْها  مع  تؤول  ألنها  )أ(   -242

مبصدر. 
ليس  اسم  رفع  محل  يف  )ج(   -243

مؤخر. 
244- )ب( يف محل جر بحرف الجر. 
245- )ب( يف محل نصب مفعول به. 
246- )ج( يف محل نصب مفعول به. 
جواب  يف  وقعت  ألنها  )أ(   -247

القسم. 
248- )د( ألنها وقعت يف أول الكالم، 

وألنها وقعت بعد القول. 
معمولَيْها  مع  تؤول  ألنها  )د(   -249

مبصدر. 
250- )ج( يف محل رفع فاعل.  

251- )د( أحب الصدق ال الكذب. 
252- )أ( ال وطني خائن لبلده. 

253- )ب( ال طالب علم كسول. 
254- )ب( ألن اسمها جاء معرفة. 

255- )ج( يعمل عمل إن. 
256- )أ( اسم »ال« مبني عىل الفتح 

يف محل نصب.
257- )أ( مفرد. 

258- )ج( ال جرمية دون عقاب. 
259- )ب( مبنى عىل الكرس يف محل 

نصب. 
260- )ب( ال طالب علم مقرص. 

261- )ج( العلم له مجاالت عديدة. 
262- )أ( كفاحهم مرشوع نهجه. 

263- )ب( قد يُغريِّ حياتك. 
264- )د( نائب فاعل مرفوع، مبتدأ 

ثاٍن مرفوع. 
265- )ب( يف محل رفع خرب املبتدأ. 

266- )ب( يف محل رفع خرب. 
267- )ج( ال منّام سريته ممدوحة. 

268- )ب( األوىل يف محــل رفــع خــرب 
« والثانيــة يف محــل رفــع خــرب  »لعــلَّ

املبتــدأ. 
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269- )أ( أصبح الحاسوب من الرضوري 
وجوده. 

270- )ج( يف محل نصب خرب أخذت. 
271- )د( دعاين.
272- )ب( هم. 
273- )د( أنِت.
274- )د( هام.
. 275- )ج( هنَّ

276- )أ( الجهاز املناعي هو املسئول 
عن حامية الجسم. 

محل  يف  فاعل،  رفع  محل  يف   -277
نصب مفعول به. 

بنفسه  يُضحي  الجندي  )ب(   -278
من أجل وطنه. 
279- )أ( هي. 

280- )ج( أنتم سعداء بفوز فريقكم. 
281- )د( مصدر مؤول، اسم ظاهر. 

282- )ب( النجاة، مسالكها. 
283- )د( هذا، النريان. 
284- )أ( مرص، ُجرحُه.

ضمري  متصل،  ضمري  )ج(   -285
منفصل، اسم ظاهر. 

286- )د( ياء املتكلم: ضمري متصل، 
أاّل أستسلم: مصدر مؤول.

287- )ب( يف محل نصب مفعول به. 
288- )ب( املمرضات. 

289- )أ( الطالب، مهلة. 
290- )ج( مفعوالن. 

291- )أ( مؤكّد للفعل. 
292- )أ( مؤكد للفعل. 

293- )أ( فرِحت الطالبات بنجاحهن 
يف املرشوع فرحاً. 
294- )أ( كتامن. 
295- )ج( نظر. 
296- )د( رْضباً. 
297- )أ( رشوقا. 

298- )ب( مبني للنوع. 
299- )د( نائب عن املفعول املطلق. 

300- )ب( مبني للعدد. 
301- )ب( سعياً. 

302- )أ( مفعول ألجله منصوب. 
303- )ب( مفعول ألجله منصوب. 

304- )ج( قمُت إجالالً ملُعلِّمي. 
305- )ب( مفعوالً ألجله. 

306- )أ( ابتغاَء.

منصــوب  ألجلــه  مفعــول  )ج(   -307
الفتحــة.  وعالمــة نصــب 

308- )ج( مفعول ألجله منصوب. 
309- )د( يف األول نائب عن املفعول 

املطلق، ويف الثانية مفعول ألجله. 
310- )ب( األوىل حال، والثانية مفعول 

ألجله. 
311- )د( واو املعية. 

312- )د( ظرف مكان منصوب. 
313- )د( رسُت واالتجاه املؤدى إىل 

مقر عميل. 
314- )د( أعلن أحد العلامء وفريقه 

العلمي عن اكتشاف جديد. 
315- )د( ال تحكم بالعدل وتخالفه. 
316- )د( يجب نصبه ألنه مفعول معه. 
317- )أ( الغريب سائر والطريق حتى 

وصل إىل غايته. 
وطلوع  العامل  استيقظ  )أ(   -318

الفجر. 
319- )ب( قبل، تلو. 

أقاربك  زيارة  احرص عىل  )د(   -320
بني حنٍي وآخر. 

321- )ب( وهو حزين. 
322- )أ( وصَّ األُب ابَنه ُمؤدِّباً له. 

323- )ب( أقبل الناجح وجهه مرشق. 
324- )ج( وأعالمكم مرفوعة، جملة 

اسمية. 
325- )د( متفاهمني، ضمري املتكملني 

الفاعل »نا«. 
326- )أ( حال منصوبة.

327- )ج( حال منصوبة. 
328- )أ( توكيد معنوي منصوب، حال 

منصوبة. 
329- )د( حال منصوبة، حال منصوبة. 
كان  خرب  منصوبة،  حال  )ج(   -330

منصوب. 
331- )د( كاتب. 

 . 332- )أ( كلُّ
333- )ج( بدل مرفوع وعالمة رفعه 

الواو. 
334- )أ( انتهيت من مراجعة درويس 

خال درسني. 
335- )ج( اسم مجرور أو مفعول به 

منصوب. 
336- )ب( أجاد املُمثَّلون أدوارهم ما 

عدا اثنني منهم. 
337- )ب( التفاِح.

338- )د( مضاف إليه مجرور. 
339- )أ( ناقص منفي. 

إال  القصائد  حفظت  ما  )أ(   -340
قصيدة. 

341- )أ( اشرتيُت كيالً أرزًا. 
342- )أ( درسنا العلوم أنواعاً. 

343- )ب( فاعل. 
344- )ب( ملحوظ.

أمنلة  قلبي قدر  يتغريَّ  345- )ب( مل 
حباً. 

ليلة  بهاًء  القمر  يزداد  )ج(   -346
الكامل. 

347- )ب( املساحة، املساحة، الوزن، 
الكيل. 

348- )ج( للكيل. 
فداناً  املحراث  حرث  )ج(   -349

شعرياً. 
350- )د( تتميز ملفوظ، منصوب. 

فتح  عىل  مبني  عدد  )ب(   -351
متييز  فاعل،  رفع  محل  يف  الجزأين 

منصوب. 
352- )ج( جاء اثنا عرش طالباً. 

إحــدى  فصــالً،  ثالثــني  )د(   -353
طالبــًة. وعــرشون 

سبع  املدرسة  مكتبة  يف  )ب(   -354
وسبعون قصًة، وتسع عرشة روايًة. 

355- )ج( يضم فريق كرة القدم أحد 
عرش العباً، وستة العبني احتياطيني. 

356- )ب( اثنتى عرشة. 
357- )د( عرش، عرشة، ثالث عرشة. 

358- )ج( مثانون. 
الصيف  إجازة  يف  قرأت  )د(   -359

أربع روايات. 
مائة  املدرسة  مدير  كرَّم  )د(   -360

وستني طالبة. 
361- )أ( استغاثة، نداء تعجبي، ندبة، 

نداء تعجبي. 
362- )د( أي وقت تقضيه يف املذاكرة 

ينفعك. 

363- )د( أيُّ
الواو  عىل  مبنى  منادى  )ج(   -364
يف محل نصب، نعت مرفوع وعالمة 

رفعه الواو. 

365- )ب( هذان: منادى مبني عىل 
األلف يف محل نصب. 

وعالمة  منصوب  مضاف،  )ج(   -366
نصبه الفتحة املقدرة، مضاف: منصوب 

وعالمة نصبه الياء. 
منصوب،  مضاف  منادى  )ج(   -367
منادى شبيه باملضاف منصوب، نائب 

فاعل مرفوع. 
شبيه  مضاف،  مضاف،  )د(   -368

باملضاف. 
شبيه  باملضاف،  شبيه  )ب(   -369

باملضاف، مضاف، مضاف. 
370- )ج( نكرة مقصودة، نكرة غري 

مقصودة. 
يف  متفوقاً  أخوك  كان  )د(   -371

املدرسة. 
372- )أ( جمع. 

373- )ج( ُمثنَّاة. 
374- )د( الياء. 

375- )ب( اسم إشارة مبني يف محل 
نصب مفعول به. 

376- )د( الياء. 
377- )ج( األلف. 

378- )ج( ال تنظر عوناً من ذي حقد. 
379- )د( تعرَّفــُت عــىل ذا الرجــل 

الطيــب. 
380- )ج( اتصلت بها امليم. 

381- )ج( حقيقي، سببي. 
382- )ج( طويل، نعت مرفوع. 

رفعه  وعالمة  مرفوع  نعت  )ب(   -383
الواو، نعت مجرور وعالمة جره الكرسة. 

384- )د( حقيقي، سببي، حقيقي. 
385- )د( جملة فعلية. 

زهور  الزهور  حدائق  يف  )د(   -386
أنواعها نادرة. 

387- )د( جملة اسمية، يف محل نصب. 
388- )ب( جملة اسمية. 

389- )ب( مفرد. 
390- )ب( راسخة، نعت مجرور. 

391- )ب( ما عرَفُت الغدر لكن الوفاء. 
392- )ج( ال أحب مشاهدة غروب 

الشمس لكن الرشوق. 
393- )ب( للنحل خمس عيون ال عينان. 
الروايات  بقراءة  أستمتع  )أ(   -394

الواقعية ال الخيالية. 
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395- )د( يتفوق يف االختبار املجتهد 
ال الكسول. 

ــالم  ــرش الس ــعى إىل ن 396- )د( نس
ــع.  ــراد املجتم ــني أف ــامح ب والتس

397- )ج( ثم. 
398- )ج( محبُة. 

399- )ب( حاِفْظ عىل من أحبَّك يف 
عرسِك ويرُسِك. 

400- )أ( كأس، امليدالية. 
401- )ب( املصحلون أنفسهم يدركون 

قيمة نرش الوعي. 
يؤدِّيان  كالهام  العامالن  )د(   -402

واجبهام. 
403- )ج( تُقدم األمهات أعينهن يد 

املساعدة لألبناء. 
404- )د( إّن املواطنني كليهام أخلصا 

لوطنهام. 
طريق  الصدق  الصدق  )ب(   -405

النجاة. 
406- )د( يفوز يفوز صاحب العزمية 

القوية. 
407- )د( ال ال أبوح بحّب بثنة إنها 

أخذت عيلَّ مواثقاً وعهوداً. 
408- )د( قرأُت الكتاب كلّه. 
409- )أ( قرأُت الكتاب كلَّه. 
410- )ب( كُرّمَت املُعلَّمتان 

كلتاهام. 
411- )ج( بدل مطابق. 

412- )أ( بدل بعض من كل. 
413- )د( حرض األب أيب. 

414- )د( أدهشني الطائر رسعة. 
415- )ج( بدل مطابق. 

بعض،  بدل  مطابق،  بدل  )أ(   -416
بدل اشتامل. 

417- )د( حلم، بدل اشتامل. 
418- )ب( علُمه. 

419- )ب( بدل، فاعل، متييز، مفعول به.
املبدل  عكرمة،  البدل:  )ب(   -420

منه: الفتح. 
عىل  مبني  مضارع  فعل  )د(   -421

الفتح يف محل جزم. 
422- )ج( اتصاله بنون التوكيد. 

ادُع زمالءك إىل  يا شادي  423- )ج( 
الحفل. 

424- )د( الفتح. 
يف  بأمهم  اهتموا  األبناء  )أ(   -425

مرضها. 
نتائج  قن   حقَّ الطالبات  )ب(   -426

مميزة هذ العام. 
التزموا  األرض،  شعوب  يا  )أ(   -427

السالم بينكم. 
428- )د( ألساعدن املحتاجني يف حينا.
429- )ج( أفدى بالدي بروحي ودمي. 

430- )ج( نصحني، اجتهد. 
431- )أ( منصوب. 

432- )ب( مرفوع، مجزوم.
433- )أ( منصوب، مرفوع، مرفوع.

434- )ج( يقيض، نلتزم.
435- )ب( فعل مضارع مرفوع  وعالمة 
مضارع  فعل  املقدرة،  الضمة  رفعه 

مرفوع وعالمة رفعه ثبوت النون.
ليرضوا  األطباء  يكن  مل  )ب(   -436

مرضاهم. 
مرفوع  مضارع  فعل  )ج(   -437

وعالمة رفعه الضمة املقدرة. 
438- )د( حذف حرف العلة. 

من  عليكم  ما  لتؤدوا  )د(   -439
مسئوليات وال تفرطوا يف حقوقكم. 

440- )ج( ال أنهي عن يشء وأفعله. 
اإلنسان  يتسلح  حتى  )د(   -441

بالعلم يرَق شأنه. 
فعل   ، أىنَّ الرشط  أداة  )د(   -442

الرشط: تُلَق، جواب الرشط: يكرث. 
443- )د( ما، مهام. 

فعل  مهام،  الرشط  أداة  )أ(   -444
الرشط: واجهُت جواب الرشط: أدُع. 

445- )ج( كلام. 
446- )ب( تسَع، ترُج. 

447- )ب( حينام يأتِنا ضيف نكرْمُه. 
الناس بخلق  448- )ج( إن تصاحب 

حسن فسوف يوقروك. 
449- )ب( مضارع منصوب، مضارع 

مجزوم، مضارع مرفوع. 
وعالمة  مجزوم  مضارع  )ب(   -450
جزمه السكون، مضارع منصوب وعالمة 

نصبه الفتحة.
 . 451- )د( جائز، ألنه ُسِبَق بتََمنٍّ

452- )أ( جائز، ألنه ُسِبَق باستفهام. 

453- )أ( والله ليسودنَّ السالم العامل. 
الفقري  عىل  ن  ألعطفَّ والله  )أ(   -454

واملحتاج. 
455- )أ( جائز، جائز. 

456- )ج( واجب، واجب. 
457- )د( ممتنع، ممتنع. 

458- )أ( واجب، جائز. 
459- )ب( ممتنع، ممتنع. 

460- )أ( يا صديقي، أنِصنتَّ إىل رشح 
املُعلم. 

461- )أ( تنشغيل، حذف النون. 
يواظبا  أن  عىل  شجعتهام  )د(   -462

عىل القراءة، حذف النون. 
الوقت  تضيعي  مل  أنِت  )د(   -463

فيام ال يفيد، حذف النون. 
464- )ج( الضمة املقدرة، ثبوت النون.

465- )أ( هام مل يتأخروا عن خدمة 
وطنهام، حذف النون. 

466- )ب( تنرشوا، حذف النون.
467- )ج( املخلصون يحافظون عىل 

موارد الوطن. 
468- )ب( العاملون يهتمون بإتقان 

عملهم. 
469- )ج( يحرص الوالدان عىل حسن 

تنشئة األبناء. 
470- )د( املساعدان قاما بأدوار فعالة 

يف تنظيم املحارضات. 
ــع  ــدٌة تض ــم منض ــىل ك 471- )أ( ع

ــك؟ كتب
472- )أ( استفهامية، متييز منصوب 

وعالمة نصبه الفتحة. 
473- )ب( استفهامية، متييز منصوب، 

متييز مجرور. 
474- )د( خربيــة »ذنــب« خربيــة 

ــد«.  »بُْع
475- )د( إىل كم يحتاج النجار مسامراً 

لُصنع كريس؟.
باحاً، متييز منصوب وعالمة  476- )ج( سَّ

نصبه الفتحة. 
477- )أ( استفهامية، درساً. 

478- )ج( استفهامية، قصة. 
479- )ب( كرة، متييز منصوب وعالمة 

نصبه الفتحة. 
480- )د( قطعة، متييز منصوب وعالمة 

نصبه الفتحة. 
481- )ج( التكثري. 

482- )ج( اسم مجرور.
483- )أ( االستحقاق. 

484- )د( االنتهاء. 
وعالمة جره  مجرور  اسم  )د(   -485

الكرسة الظاهرة. 
486- )ب( اسم مجرور وعالمة جره 

الكرسة الظاهرة. 
487- )أ( التوكيد. 

488- )أ( مفعول به. 
489- )أ( معنى »مع«. 

490- )أ( التعليل. 
491- )أ( زائدة. 

492- )ج( كافة وموصولة.
493- )ب( موصولة. 

494- )د( نافية. 
495- )أ( تعجيبة. 
496- )ب( كافَّة. 

497- )د( حرف جر. 
498- )أ( مصدرية. 

املتفوَق  املدرسة  كرَّمت  )ج(   -499
ال املهمَل. 

500- )ب( اسم رشط. 
ــري  ــون مشــاعل تن 501- )ب( املعلم

ــَو التقــدم. الطريــق نَْح
502- )ب( أقيمــت البطولــة عــىل 

ــا.  مالعبن
503- )ج( تحتاج األمم الناهضة إىل 

سواعد قوية وعقول مستنرية. 
504- )ج( ولقد ذكرتك والنهار مودُع 

والقلُب بني مهابٍة ورجاء. 
505- )د( بفضائَل كثريٍة. 

506- )أ( مزارَع، خرضاَء، ينابيعِ. 
507- )ب( مألى، السنابل، شوامخ. 

من  عريقة  مدينة  بعلبك  )أ(   -508
مدن الشام. 

509- )د( أدباَء، أحاسيِس، مشاعِر. 
510- )ب( أتقيــاء، جوعــان، دنيــا، 

ــد.  مصاع
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اللغة العربية - الثانوية العامة
ملحق اإلجـــــــابات

1- )ج( أىت – أعجز
2- )د( الثانية والثالثة
3- )د( األوىل والثانية.

4- )د( األوىل والثانية. 
واو  وأصلها  ثالثة  األوىل  )ج(   -5

والثانية رابعة. 
6- )د( الثانية والثالثة

قبلها  ما  مكسور  األوىل  )ب(   -7
والثانية مضموم ما قبلها 

8- )د( خرب تكن – مفعول به.
9- )ج( عياباً.

10- )د( كل ما سبق.
11- )د( مرتفعاً
12- )ب( أنفق.

13- )د( الثانية والثالثة.
14- )ب( مشكور – سبقه مبتدأ.

15- )أ( كنت معطاء الفقري أمس 
مالك.

16- )د( مفتوحة وقبلها ضم
 – باستفهام  مسبوق  )ب(   -17

مسبوق مببتدأ.
18- )ج( َمدعو – مبيع – معتز

19- )ج( مفتوحة وقبلها ياء ساكنة.
20- )ج( مسجد – مبتدأ.

21- )ب( مفتوحة بعد مد
22- )د( الثانية والثالثة

23- )ب( مكسور العني يف املضارع
مفتوح  وقبلها  مفتوحة  )أ(   -24

وبعدها ألف.
25- )ب( اسم مفعول – اسم زمان 

– مصدر ميمي
26- )ب( فأس

27- )د( علم مؤنث
28- )ج( اسم مكان – اسم آلة.

29- )د( كل ما سبق
30- )د( الثانية والثالثة
31- )د( الثانية والثالثة
32-)د( األوىل والثالثة

33- )ب( ماٍض سدايس
والثاين  مشتق  األول  )ج(   -34

مصدر رباعي
35- )د( الثانية والثالثة.

36- )د( األوىل والثانية.
ميمي  مصدر  األول  )ب(   -37

والثاين مصدر قيايس
38- )ب( مصدر خاميس.

39- )ج( يف محل رفع فاعل.
40- )ب( تنارُص.

41- )د( الثانية والثالثة.
ميمي  مصدر  األول  )ب(   -42

والثاين قيايس
43- )ب( مفتوحة بعد مد

44- )د( األوىل والثالثة
45- )ج( مصطَفْون – عصوات

الوصل  عند  تاء  تنطق  )ب(   -46
وهاء عند الوقف

47- )ج( مجرداً من أل واإلضافة 
يف حالتي الرفع والجر

للتأنيث  مزيدة  األوىل  )ب(   -48
والثانية أصلية.

49- )د( كل ما سبق.
قلبها  أو  عليها  اإلبقاء  )ج(   -50

واواً.
51- )أ( قاضون – سامءات.

52- )د( األوىل والثالثة.
53- )ب( األدنون – العلييات. 

54- )د( الثانية والثالثة
55- )ب( تحذف ألف الوصل

56- )ب( مفعول به – خرب مرفوع
57- )د( كل ما سبق

58- )ب( انتصار
59- )د( الثانية والثالثة

مع  وثالثه  أوله  ضم  )ب(   -60
كرس ما قبل اآلخر

61- )د( األوىل والثانية
62- )د( األوىل والثالثة
63- )ج( تٌُقّدم – يُباع

64- )د( األوىل والثالثة
والثانية  أصلية  األوىل  )ب(   -65

مزيدة للتأنيث
66- )أ( األول فاعل والثاين نائب 

فاعل
والثاين  مجزوم  األول  )ب(   -67

مرفوع

68- )ج( مؤدب – ولده
69- )د( إنتاج

70- )ب( وجوب: يف محل نصب 
مفعول به

71- )ب( مصدر ميمي – مصدر 
قيايس – اسم فاعل

اإلفراد  يجب   - أوسط  )ب(   -72
والتذكري

73- )د( الثانية والثالثة
74- )ج( مكواة – مربد.

75- )ج( نبلغ – جملة فعلية
76- )ب( أن تصوموا – مفرد

77- )ب( جملة اسمية ومفرد
78- )أ( يرضعن – جملة فعلية

79- )ج( مفرد
80- )ج( جملة فعلية وشبه جملة
81- )ب( يستمر – جملة فعلية
82- )د( خريه يستمر – جملة 

اسمية
83- )ج( قسمي – واجب الحذف
84- )ب( قرينان – واو املصاحبة

85- )ج( موجودة – وقوع املبتدأ 
بعد لوال

86- )د( قسم – مصاحبة – حالية
87- )ب( وقوع املبتدأ بعد لوال

88- )ب( املبتدأ رصيح يف القسم
89- )أ( أقرب

90- )ب( قرينان – واو املصاحبة
عىل  يشتمل  املبتدأ  )ب(   -91
من  الخرب-  عىل  يعود  ضمري 
األسامء التي لها الصدارة يف الكالم

92- )ب( لله – جائز 
الصدارة  له  اسم  الخرب  )ج(   -93

يف الجملة
94- )ب( املبتدأ يشتمل عىل ضمري 
يعود عىل الخرب- من األسامء التي 

لها الصدارة يف الكالم.
95- )د( لكل – واجب

96- )ب( كالهام واجب
جملة  شبه  الخرب  )ب(   -97

واملبتدأ نكرة
98- )د( لكل – واج

99- )ب( رشع العلامء يخططون 
للمستقبل

100- )ج( فاعل
101- )ج( أصبح حموك ذا خلق 

طيب
102- )ج( اسم ليس

103- )ج( فاعل – اسم مازال.
104- )د( جملة اسمية

105- )د( مفعول به – فاعل
106- )ب( مفعول به – يف محل 

نصب خرب كاد
107- )د( الثانية والثالثة

108- )ب( يسود – جملة فعلية
109- )ج( خرب إن

 – منصوب  لكن  اسم  )ج(   -110
معطوف منصوب

مفعول   – ليت  اسم  )ب(   -111
ألجله

مع  تؤول  أن  يصح  )ب(   -112
معموليها مبصدر

113- )ج( اسم أن منصوب
114- )ب( مضاف إليه – خرب كأن
اسم   – مؤخر  مبتدأ  )ج(   -115

مجرور
116- )د( جازمة – نافية للجنس 

– عاطفة
117- )ج( فصل بينها وبني اسمها.
يف  الكرس  عىل  مبني  )ب(   -118

محل نصب
119- )د( األوىل والثانية

120- )د( جازمة – نافية للجنس 
– عاطفة

121- )د( نائب فاعل مرفوع
122- )أ( اسمها معرفة

123- )د( الثانية والثالثة.
124- )ب( يف محل نصب مفعول به.

جر  محل  يف  األوىل  )د(   -125
محل  يف  الثانية    - إليه  مضاف 

نصب حال
126- )د( األوىل والثانية

جواب  جزم  محل  يف  )ج(   -127
الرشط

إجـابات أسـئلة بنـك المعـرفة
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محل  لها  ليس  األوىل  )ج(   -128
من اإلعراب والثانية يف محل رفع 

نعت
129- )ب( جملة اعرتاضية

محل  لها  ليس  األوىل  )ب(   -130
والثانية يف محل رفع نعت

محل  يف   – متكلم  )ب(   -131
نصب اسم إن

132- )د( الثانية والثالثة
133- )ج( نا املتكلمني
134- )د( كل ما سبق

مخاطب  )أنت(  األول  )أ(   -135
والثاين )هو( غائب

136- )ب( يف محل رفع مبتدأ – 
يف محل رفع توكيد لفظي.

137- )د( األوىل والثالثة
138- )أ( أنِت تخلصني يف عملك 

ومل تهميل يوًما
139- )ج( العيش

وعالمة  مرفوع  مبتدأ  )ج(   -140
الرفع األلف

141- )د( هذا
142- )د( مفعول مطلق

بعض  املريب  تغافل  )ج(   -143
التغافل

144- )ج( إياكم
145- )ج( خري

146- )ج( نائب املفعول املطلق
147- )ج( وىل

148- )ج( ظرف
149- )ج( آناء

150- )ب( أقابل أصحايب كل صباح
151- )ب( ظرف مبني عىل الضم 

يف محل نصب
152- )ج( يوم – ساعة – بينهم

والثانية   – حال  األوىل  )أ(   -153
مفعول به ثاِن

مبا  يرىض  الفقري  نحرتم  )د(   -154
قُسم له

155- )ب( نصب – حال
156- )ج( ظاهره جميل

157- )ج( مفعول به - منصوب

158- )ج( ناقص منفي.
عىل  النصب  واجب  )أ(   -159

االستثناء
160- )أ( مستثنى منصوب

161- )أ( واجب النصب
162- )د( تام مثبت

163- )د( حرض الوعاظ غري واحٍد.
164- )ب( حال منصوبة

165- )ج( غرَي الحاقِد.
166- )ب( هدأ محمد نفًسا.

167- )ج( إصبًعا.
أعامل  ذكرى  نعم  )ب(   -168

الخري والرب.
169- )ج( متييز – مفعول به

 – طائرًة  عرشة  اثنتا  )ب(   -170
خمس ساعاِت

171- )ب( زرعت الحديقة نخاًل
172- )ج( مبرًشا

متييز   – إليه  مضاف  )أ(   -173
منصوب

174- )د( رضم
175- )ج( مضاف

يف  مبني  إشارة  اسم  )ج(   -176
محل نصب )مفعول به(

177- )ج( ليس مضافًا
178- )ب( الكرسة املقدرة

179- )ج( نكرة مقصودة – مفرد 
علم

النصب  النصب وعالمة  180- )د( 
الفتحة

181- )د( مضاف
182- )ج( حميك

منصوب  منادى  )ب(   -183
وعالمة نصبه الفتحة املقدرة

184- )د( يعذب
185- )أ( معطوف مجرور – اسم 

لكن منصوب
186- )ب( نال الجائزة العب من 

الهواة
نافية للجنس – ناهية  187- )د( 

– عاطفة
188- )ب( قرَّ – جملة فعلية

189- )ب( ذات – الحق
190- )ج( نصب – نعت ملنصوب.

 – ملنصوب  معطوف  )ب(   -191
مبتدأ مؤخر مرفوع.

 – الجزاء  فاء   – )د( سبيية   -192
عاطفة

193- )د( يجوز األوىل أو الثالثة.
194- )ب( آمال – بدل

195- )أ( نعت منصوب.
عينه  الطبيب  عالج  )د(   -196

املريض.
القاهرة  تجذب  )ب(   -197

أصالتها السائحني.
198- )ب( كلتاهام.

199- )ج( اإلقرار.
توكيد   – به  مفعول  )أ(   -200

معنوي – مبتدأ ثاٍن.
201- )ج( وصف.

202- )ب( مفعول مطلق.
203- )أ( فاعل مرفوع.

204- )د( مفعول ألجله
205- )ج( مفعول معه.

206- )ب( فاعل مرفوع بالضمة.
207- )ب( اليقني.
208- )ب( زائدة.
209- )ب( التاء.

210- )ب( إيا.
211- )أ( مستثنى منصوب.

212- )ج( جار ومجرور.
213- )أ( منصوبة.

214- )ب( االستفهام.
215- )ب( مبني عىل األلف
216- )ج( مبني عىل الضم
217- )أ( مبني عىل الفتح

218- )ب( مبني عىل السكون
219- )ب( مبني عىل السكون

جزمه  وعالمة  مجزوم  )ج(   -220
السكون

221- )د( للرشط
222- )ج( للجحود

عىل  مبني  أمر  فعل  )ج(   -223
حذف النون

224- )د( مرفوع بثبوت النون
225- )أ( يف جواب الطلب

وعالمة  مرفوع  األول  )ج(   -226
رفعه ثبوت النون والثاين منصوب 

وعالمة نصبه حذفها.
227- )ج( متييز منصوب

228- )أ( متييز مجرور
229- )ب( الباء

230- )د( مجرور بواو رب الزائدة
231- )ب( ظرف زمان مبني عىل 

السكون
232- )أ( أداة رشط جازمة

جزمه  وعالمة  مجزوم  )ج(   -233
السكون.

234- )د( األوىل والثانية
235- )د( إذا

236- )ج( محذوف
237- )أ( أداة رشط تجزم فعلني

238- )ج( جواب قسم
239- )د( مبتدأ مؤخر
240- )ج( فاعل نعم

241- )ج( مبتدأ مؤخر
242- )ب( ذا

243- )ب( مبتدأ.
244- )أ( أعظم.

245- )ج( أعطى
246- )د( توكيد لفظي

247- )أ( مفعول به
248- )ب( مفعول به
249- )ج( مفعول به

250- )د( األوىل والثانية
251- )أ( األسامء

252- )د( األوىل والثانية
253- )أ( كعبة

254- )ج( لبيب
255- )ج( تالمذة

256- )أ( سامء
257- )د( هود
258- )ج( عمَر

259- )د( فرحان
260- )ج( يارس
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